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 القبطيةُةاألمتأسيسُمجاعةُ

 ..؟القبطية  األمةهل سمعتم عن جماعة 
ختلصت من األب يوساب بطريرك  أنا حتكم كنائس مصر منذ إجرامها أكثرمجاعة قبطية متطرفة و أخطرا إهن

تـاري  الكنيسـة       و مـن النصـارى   قبـا  األوشطبت امسه من ذاكرة بداية اخلمسينات  يفالنصارى  قبا األ

   ضاربني  األرثوذكسيةها حبكم الكنيسة القبطية مبتدعني قوانني خمالفة ملنهج الكنيسة املرقصية أتباعلينفرد 

 مـع  ية ليس مع املسـلمني فقـط و   جرامم اإأفعاهلد تارخيهم القذر ورم املسيحية عرض احلائط ولنبدأ بسبتعالي

النصـارى   قبـا  األالقبطية من املسـيحيني بـاخت م مللـهم وكنائسـهم ولكـن مـع        األرثوذكسيةاملخالفني للعقيدة 

قساوسـة وكبـار الكهنـة املخـالفني ملنـهجهم املنحـرم    نسـتعرض تـارخيهم         و الالرهبان  املنتسبني للكنيسة و

 اآلن   إىلتعذيب منذ نشأهتا و القتل و ال جرا امللوث باإ

 
   املصرية األرثوذكسية للكنيسة  111يوساب الثاني البطريرك الـ 

و أب   تيمنا بـ أنطونيوس  عيعلى يد راهب يد 1111قبل ثورة  يالقرن املاض أوائل يفتأسست تلك اجلماعة 

نفـس ا سـم    و هـو    (    613 _   111مؤسـس الرهبانيـة بسـب معتقـداهتم       أنطونيوس  األنباالرهبانية 
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مؤسس مجاعة أنطونيوس    وكان الراهب  قبا بداية رهبنته قبل تنصيبه بابا لأل يفشنودة  األنباتاره اخ الذي

عمـل وريههـا      و ال ص ةال يفيعمل بقوانني الدير بكل تعاليمه  ديرةراهب من رهبان األ أيالقبطية مثل  األمة

ازدياد تواجدها  ملصر و يبجن ل األمع ا بت ربوتستانتيةو الالتبشهية الكاثوليكية  اإرسالياتولكن مع دخول 

عقائدى    بيث خرج بنظرية فلسفية خلدمة الرب برؤيته خمالفة متاما و المنهجه الفكرى  يفبدث تغيه كامل 

اقضة للمسيحية    فقد دفعته ريهتـه وقلقـه علـى الكنيسـة     و منذلك الوقت     يفلتعاليم الكنيسة القبطية 

 أعـدا  ه علـى وجـوب تصـني     أتباعـ يبتـد  فكـرا متطرفـا بـث بـه       أن إىلائس الغـرب  القبطية وكراهيته لكنـ 

التعامل معهم لسحقهم     أساليب أفضلثم حتديد  و منالكنيسة وترتيبهم تبعا حلجم خطورهتم على وجودها 

ضى عنها    كنيسة ير خهةاأل يا األ يفلبنا  كنيسة قبطية عظيمة واسعة النفوذ استعدادا  ستقبال املسيح 

 الرب ويبارك جنودها   

 الكنيسة على الرتتيب : أعدا ووضع 

اليهود باعتبارهم املسئولني عن قتل وصلب املسيح بسب عقيدهتم    ومل يعلنوا برا هتم وتوبتهم عن  •

 فعلتهم ومل يعرتفوا به  

بكم  أنرقصية منذ النصارى وكارهة لكنيستهم امل قبا األ أعدا الكنيسة الكاثوليكية باعتبارها ألد  •

النصـارى علـى    قبا األىل للمسيحية وذاق والقرون األ يف سكندريةالرومان بعد اعتناقهم املسيحية كنيسة اإ

يديهم ألوان العذاب    فقد اعتربهم الرومان منحرفني عن املسيحية خبلطها مبعتقدات فرعونية وثنية    وهم أ

النصـارى   قبـا  األيحية مشـوهة مبعتقـدات متوارثـة عـن الفراعنـة ف     القبطية مزيج من املس أناآلن يعتقدون  إىل

  آهلـه  أمسـا العهد القديم مثل رمسيس وامحس وريههم    وهم يسـمون ب  يف  الفراعنة امللعونني أمسايسمون ب
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ميس و اخلربعني و األمراسم املوت  إىلافة ض     باإمسايزيس وبورس وريهها من األإالفراعنة الوثنيني مثل 

اليات الكنيسـة الكاثوليكيـة تـدل    إرسـ توافـد   أنأنطونيوس هم    ووجد الراهب أعيادها وابتفا هتم بوريه

 ها  أتباعمما يشكل خطورة على الكنيسة القبطية و سكندريةكنيسة اإ يفهم أطماععلى استمرار 

 نتشــار النصــارى بكفــر تلــك الكنيســة الغربيــة واســعة ا قبــا األكنيســة الربوتوســتانت بيــث يعتقــد  •

ارتياد كنائسهم  أوامللل  قيبا و منأسسها مارتن لوثر وبرمون الزواج منهم  أنويعتربوهنا كنيسة الشيطان منذ 

 هبا   ص ةال أو

 سبتيني وريهها  و الىل ويلني األجنمثل اإ خرىاليات الكنائس الغربية األإرسكافة  •

خطورة مـن   أقلية ولكنه اعتربهم س ملديانة اإالنصارى ل قبا األاملسلمني منذ دخوهلم مصر وحتول  •

القبطية     األرثوذكسيةشوهني للعقيدة املسيحية بالرؤية و املاملخالفني لشرائع كنيستهم  خرىامللل األ حيمسي

 حتريم شعائرهم مثلما فعل الرومان هبم   أووبيث مل ميثل املسلمون خطورة على كنائسهم 

ه بتلـك  أنـ ض شديد من رهبان وكهنة الكنيسة القبطية    واعتربه املتدينون قوبلت تلك الفكرة باعرتاض ورف

وا على مراجعته وحماولة تصـحيح  و أصرتعاليم املستحدثة يعد خارجا عن املسيحية    و الالبدعة الغريبة 

 لو كانت الدوافع ورائها ببا للكنيسة    بتَّى  اعه بالعدول عن تلك الفلسفات الغريبةإقنمعتقداته و

هم أفكـار تأثر بتلك النزعة الشيطانية عدد قليل من الرهبان    لفظتهم الكنيسـة القبطيـة واعتـربت     أنوكان 

 أقبـا  عدا  وبداية لكنيسة شيطانية بديثة حتيـد ب و العن تعاليم املسيحية ودعوة للكراهية  اصربً اخروجً

بنا  لكنيسة الرب كما يزعمون     ية ونذير شؤ  ودمار وليستصلمصر ا رثوذوكس بعيدا عن كنيستهم األ
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وكانت تلك الفكرة العنصرية الشيطانية بداية حلدوث تصد  وانشـقاق داخـل الكنيسـة القبطيـة ا      رريـم      

 سرية تامة    وكانت البداية    يفاث بدتناوهلم لتلك األ

الَّتِي  ( وبني التعاليم املسيحيةالقبطية  األمةتلك اجلماعة املتطرفة فكريا   مجاعة  أفكاربدأت الفجوة تتسع بني 

النصارى على عد   قبا األيعمل هبا رجال الكنيسة القبطية    وبدأت املواعظ تنتشر داخل الكنائس حتث 

سرا  مورتظل تلك األ أنتلك اجلماعة املضللة على  أتبا عن طريق  إليهمتصل الَّتِي  اهلدامة فكاربتلك األ أثرالت

تقلـي    يفازداد أعضا  تلك اجلماعة املتطرفة بيـث سـا ت تلـك السـرية        و  تناقش خارج الكنائس  

 بجم التصدى هلا من قبل أجهزة الدولة جلهلها بتفاصيل املشاكل الكنائسية   داخل الكنيسة (    

اقاصى الصحرا  الغربية تنطلق منه كنيسته    ومهمته  يفتأسيس دير  إىلأنطونيوس ا نشقاق بالراهب  أدَّى و

كاره لسواها    ومع ازدياد و التفري  معلمني جدد لنشر تعاليم اجلماعة واجتذاب الشباب املتحمس لقبطيته 

هم تأخذ حمورين أساليبازدياد    وبدأت  يفتلك اجلماعة  أعدادالتبشهية للكنائس الغربية بدأت  اإرساليات

بيث بدأ بعض رجال  1111ثورة  أثنا ارها    فظهرت أول مث فكارعمل بتلك األو الاجلماعة  فكارالدعوة أل

الَّتِـي   والثورات     يفشاركة و املالسياسية  مورتلك اجلماعة با هتما  باأل أفكارالكنيسة القبطية املتأثريني ب

هو ما  تفصل بنيالَّتِي  كانت تراها قيادات الكنيسة القبطية بدايه للخروج عن تعاليم الرب تبعا للنظرة املسيحية

 الطموبات املادية  أونزعات دنيوية باسم السياسة  إىل  تساق روبانيه املسيحية بتَّى  وماهو لقيصر للرب

 عــرتاض قيـادات الكنيسـة علـى تلــك     اومل تعبـأ اجلماعـة باسـتنكارات الكنيســة القبطيـة ا   ومل تبـد اهتمامـً      

ة القبطية القائل   اطعن عدوك خبنجره    اجلماع أعضا ستحدث بني و امل   ثم شا  املفهو  املبتد   فكاراأل

مـن   سـكندرية تسـعى  سـتعادة كنيسـة اإ   الَّتِـي   اإرسالياتهو  سيرئيو الأو بعدو لكما (    فالعدو األول 
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عدو املشرتك للكنيستني و الكل أرجا  كنائس مصر     يفالنصارى وتعمل جبد وتنفق الكثه لتعميمها  قبا األ

 يف ثـر أرض الكنانـة مصـر عظـيم األ    سـ   كـان لـدخول اإ  الَّتِي  وسلمني    و امل س  اإغربية هو و الالقبطية 

   عقائديًاهجيا وو مننفوذ ا من منظور تلك اجلماعة املتطرفة املنحرفة فكريا  و زوالالكنيستني  أتبا تقل  

عد احلدود    بجمتمعني أل  س جوهره يفوق عدائهما لإل يفكراهية بني الكنيستني و البغض و الاخل م  أنرريم 

طعنها بـنفس اخلنجـر       يفستفادة منها و ا  اإرساليات أساليبالقبطية دراسة  األمةمجاعة  أعضا وبدأ 

مصر من  حياجيلها املختلفة وتستقطب مسيأنيلية بكافة كنائسها تنشر تعاليم جنالكاثوليكية و اإ اإرسالياتف

معيـات اخلهيـة امللحقـة    و اجلوبنـا  املستشـفيات    األجنبيـة دريس اللغـات  رس وتـ االنصارى ببنـا  املـد   قبا األ

 بكنائسها التبشهية     

را اهتـا  إريبكـل   اإرسـاليات فسـهم بعيـدا عـن تلـك     أننا هـا بـأن ينئـوا ب   أبوبينما يدعو رجال الكنيسة القبطيـة  

بــد مــن ا ســتفادة بتلــك القبطيــة منــهج كنيســتهم ريبــا  و   األمــةهــا    اعتــربت مجاعــة أفكارومدارســها و

هم      مـانع مـن تعلـم اللغـات مبدارسـهم واكتسـاب       أفكـار دون التـأثر ب  اإرسـاليات تنفقهـا  الَّتِي  ياتمكاناإ

على مدارس ومستشفيات  اإرسالياتتنفقها تلك الَّتِي  تموي تو الستفادة من ا متيازات و ا مهارات جديدة 

النصـارى بـبط ن عقائـد كنـائس تلـك       قبا األاهتم وترسي  املفهو  بني معتقد إىلدون ا ستدراج  اإرساليات

 هار ذلك مع التمسك بالكنيسة القبطية    إظدو ن  اإرساليات

رأت الَّتِي  نفوس الضعيفةو الالقبطية تلقى قبو  متزايدا من الشباب الطموح  األمةوبالوقت بدأت تعاليم مجاعة 

للكنيسة املرقصـية   األرثوذكسيةتنفق ببذخ مع ا بتفاظ بالعقيدة الَّتِي  لياتاإرسايات إمكانا ستفادة من  يف

 األمةاتسعت الفجوة بني تعاليم تلك اجلماعة   أخرىة و مرهم    أطماعالقبطية بيلة ذكية ترضى رريباهتم و
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ة    وبني تعاليم الكنيسة ها بصورة مذهلأتباعازداد الَّتِي  وها املاكرة وبيلها الكاذبة أساليبالقبطية ( املتطرفة ب

مـن   مـور دعا  وأخذ الربكات    وأمور روبانية بعيدة عن واقع األو البالصلوات  فيتكتالَّتِي  القبطية الفقهة

 تطرفة   و املالقبطية املنشقة  األمةمجاعة  أتبا منظور قيادات و

اعتربت منهجهم خروجا الَّتِي  القبطية القبطية وبني قيادات الكنيسة األمةمجاعة  أتبا ازدادت بدة الصرا  بني 

يشبه برب سرية ريه معلنـة      ما إىلبينهما  موروصلت األبتَّى  صربا عن تعاليم الكنيسة ونذير هب كها

هو عليه وعلى بط ن اآلخر    ولكن الكفة كانت تزداد ومتيـل لصـامج مجاعـة    ما  كل منهما يصر على صحة

هـا امتيـازات وتسـهي ت كـثهة     أتباعالنصـارى بيـث وجـد     قبـا  األا الكـثه مـن   هإليانضم الَّتِي  القبطية األمة

اليات طبقـة كـبهة مـن    رسـ التابعـة لإل  األجنبيـة هم وطموباهتم    فتخرجت من املـدارس  أطماعتتناسب مع 

للغات واكتسـاب علـو    ااتقاهنم  يفصرى و املبل  قبطيالنصارى متيزت عن ريهها من فئات الشعب ال قبا األ

 قبا األمعظم الدارسني  إعفا بد  إىلالغربية التبشهية وصلت  اإرسالياتل امهارات وتقنيات مت متويلها بأموو

 النصارى بعيدا عن كنيستهم األ   قبا األاجتذاب  يفالنصارى من املصروفات كمحاولة من الكنيسة الغربية 

و القبطية خرجيى تلك املدارس  األمةمجاعة  أتبا بصل عليها الَّتِي  شهاداتو الوقد سا ت تلك ا متيازات 

بد السيطرة على عصب  إىلاعت ئهم الوظائ  اهلامة وتوفه مكانة اجتماعية مرموقة هلم وصلت  يفامعات اجل

قيـامهم   يفسـا ت   األجنبيةالدولة وتقوية جسور قوية للع قات اخلارجية مع اجلهات  يفسياسة و الا قتصاد 

با نتمـا    أقـرب دول الغـرب    فهـم اتقـن للغـات و     يفة الدولة بقيادهتا وجهات معنيـة  أجهز بدور الوسيط بني

مـن منظـور الكنيسـة الغربيـة ورريـم وجـود        صـوريًا ا مسي ـ إبتَّـى لـو كـان هـذا ا نتمـا        للمسيحية من املسلمني

مـن منظـورهم    س  و اإخ فات جوهريه بني الكنيسة القبطية وكنائس الغرب  تقل عن العدا  بني املسيحية 
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كراهية بني تلك الكنائس وتكفه كل منهم لآلخر واهتامه باخلروج عن و ال   خ فات تصل حلد العدا   أيضًا

 املسيحية وحتريفها    

النصـارى خطـوات متقدمـة ونقلـة      قبـا  األا سـابقا قفـز ب  ذلك نصرً يفالقبطية  األمةووجدت قيادات مجاعة 

 أنهذا النجـاح كـاذب خـاد  مشـوه و     أناجلماعة    اعتربت الكنيسة القبطية  ارفكناجحة بكل املقاييس أل

خسارة كبهة للكنيسة القبطيـة   هيه لكنيسة ريربية ضالة أتباعو اإرسالياتوابد بتعاليم تلك  قبطيافتتان 

عـن   وخـروجهم  اإرسـاليات النصـارى ب  قبـا  األافتتـان بعـض    أنالقبطية  األمة   بينما رأت قيادات مجاعة 

بققتها اجلماعة با ستفادة الَّتِي  كاسبو املقورنت با متيازات ما  إذاالكنيسة القبطية ليس باخلسارة الكبهة 

ه ل رتقـا  وطعنـه   أموالـ    وبذلك مت طعـن العـدو خبنجـره    ا سـتفادة مـن       اإرسالياتيات تلك إمكانمن 

 بالعمل ضده    

هـا  أفكارسنوا ت معدودة لتعميم نفوذها وتوسـيع دائـرة    يفسريعة القبطية ختطو خطوات  األمةوبدأت مجاعة 

املاكرة للوصول للهدم    فرفعوا شـعار   ساليبابتدا  األ يف تماديلبسط سيطرهتا على الكنيسة القبطية بال

سـا   أو يفهذا الندا  صدى كبها مـن ا سـتجابة    لقي يوبنا املعمدان   مهدوا الطريق لقدو  الرب (    و

اجلماعـة    كمـا    إىل رثـوذكس النصـارى األ  قبا األهائلة من  أعدادوكان بافزا على انضما   قبطيع الاجملتم

 إلـيهم  قبطـي جلو  كـثه مـن بسـطا  الشـعب ال     إىلاملناصب الكبهة بالدولة  وياجلماعة من ذ أتبا ساهم نفوذ 

لكل حمتاج تعجز الكنيسة القبطيـة   ا ذًوم  ئًاالقبطية ملج األمة متا  مصاحلهم ومتطلباهتم مما جعل من مجاعة 

 ثقة هبا   و العن تلبية ابتياجاته مما زاد نفوذها 
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كـانوا مـن الرهبـان ورجـال الـدين القلـيلني        عقائـديًا نحرفة و املقيادات تلك اجلماعة القبطية املتطرفة  أنورريم 

دعوهتم كانت جتد الكثه  أن إلَّا األ    املخالفة ملنهج كنيستهم أنطونيوس الراهب  أفكاراملنشقني الذين افتتنوا ب

النصـارى   قبـا  األالكافية  جتذاب املتدينني من  سبابمن الصعوبات    مل يكن الطموح وتقضية املصامج باأل

تواصل مع آبائهم من رجال الدين و الواظبني على بضور الصلوات و املاملخلصني املرتبطني بتعاليم كنيستهم األ  

 فتحت مصر     أنمون عهود الكنيسة القبطية مع املسلمني منذ ذين برتو ال   

اهلدامة لتلك اجلماعة قد يـؤدى   فكارو األنسياق ورا  تلك النزعات العنصرية و ا ا جنرام  أنالكثه ى أور

و بة حملو ادامت قرون طويلة من الصفا  وبسن العشرة الَّتِي  واهنيار الع قات الطيبة مع املصريني املسلمني  إىل

دعوة اجلماعة العنصرية صادفت الكثه من الصـعوبات ورفـض شـديد مـن رجـال       إنتواصل البنا     لذا فال

 ها املتمسكني بتعاليمها    أتباعالكنيسة و

الطموح  قبطيتركيز دعوهتم على الطبقة املتعلمة من الشباب ال إىلالقبطية املتطرفة  األمةفلجأت قيادات مجاعة 

شيوعية و الشرتاكية و ا التخرج    املتأثر بالتيارات الفكرية العلمانية  ثيامعات وبديو اجلرس من طلبة املدا

بالتعاليم  ينذلك الوقت و البعيده عن مناهج الكنيسة    وممن يقل وعيهم الدي يفدميقراطية وريهها السائدة و ال

تأثه و ال   فكان من السهل اجتذاهبم تواصل مع الكنيسة و الاملسيحية لعد  مواظبتهم على بضور الصلوات 

 طموباهتم وحتقيق الذات     يفعليهم مبفاهيم جديدة تساعدهم 

ريـرس مفهـو  الغـهة الشـديدة علـى       و هـو  القبطيـة  األمـة  أتبـا  جيمع بني أعضا  و سيهناك عامل أسا أصبحو

هو الواز   يرثوذكساأل قبطيلغه ال دافع العدا  إنها    لذا فأعدائياب أنقاذها من إنالكنيسة القبطية وحماولة 

 تطرم    و العصبية و الورا  ا نتما  لفكر هذه اجلماعة حتت ستار الدين  سياألسا
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 إعادة مصر و يفمهمة استعادة كنيسة الرب  إليهموكل  الذيم جنود يسو  أهنتصور  إىلبتى أخذهم التطرم 

 سواها     وجود أيّبنائها وتوسيع نفوذها وسلطاهنا وتطههها من 

 شـتَّى  يفاملناصب العليا  ويمصر وذ فيالنصارى من مثق قبا األوقد يصعب عل الكثه التصديق بأن معظم 

النصارى هم ممن ينتمون قلبا وقالبا لفكر تلك  قبا األارجية وبتى من الوزرا  و اخلاجملا ت وخاصة الصحافة 

املها  الكـبهة الصـعبة    إليهماملهمني الذين يوكل  عضا (    بل من األالقبطية  األمة  مجاعة  اجلماعة املتطرفة 

 للعمل لصامج اجلماعة    

املهمني املمـولني لنشـاطات    عضا مل يكن كلهم هم من األ إننفوذ و ال موالاأل أصحابالنصارى  قبا األفمعظم 

  املشـهورة ذائعـة   مسـا كـثه مـن األ  هم الو منـ ثبات تلك اجلماعة     يفالقبطية وهم اعمدة هامة  األمةمجاعة 

و سياسـة  و ال عـ   و اإمجيـع اجملـا ت مبـا فيهـا الفـن       يفالنصـارى داخـل وخـارج مصـر      قبـا  األالصيت من 

 قتصاد    و ا تصا ت ا 

 قياديّالكنيسة القبطية احلالية هم من ت مذة  قياديّمعظم  أنبل ويصعب على الكثه التصديق أو جمرد تصور 

للتيارات الفكرية املختلفة  ميالقبطية    وكانوا من هذه النوعية من الشباب املتحمس لقبطيته املنت ألمةامجاعة 

جما ت بعيدة عن الدين فكان مـن السـهل التـأثه علـيهم وتأهيلـهم للقيـا  بـأدوار هامـة خلدمـة           يفوكانوا يعملون 

 :هم و منأهدام اجلماعة 

عد أب و هي جمال السيابة يفالبابا   كهلس السادس ( وكان يعمل  فيما بعد أصبح و الذيعازر يوس  عطا 

فيمـا بعـد معلمـا     أصـبح القبطيـة    و  األمـة ت مـذة رهبـان مجاعـة     أبـد جمال عن ا هتمامات الدينيـة وكـان   

 هم و منله ت مذه  أصبحلتعاليمهم و
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عـن الـدين وكـان منجـذب للفكـر      كـان بعيـدا    و الـذي ( فيمـا بعـد    متَّـى املِسـكني    األب  الدكتور سعد عزيز 

ت مـذة عـازر    أبد أصبحويعمل صيدىل وميتلك صيدلية مبدينة دمنهور    واعتنق فكر اجلماعة و عيالشيو

القبطية  األمةمجاعة  فكارعنصرية أل أكثرمعلما فيما بعد لت مذة  أصبحيوس  عطا   البابا كهلس (    ثم 

 هم    و من

ديـر   يف متَّى املِسـكني  بالت مذة التسع لأل أبد و هو النصارى باليا قبا األبا شنودة ( با األنبانظه جيد   

 خريج كلية اآلداب قسم تاري      و هو السريان

تاري  وقوانني الكنيسة القبطية     وبـذلك بلـت تعـاليم     يفثوا انق با شام  مل بدث من قبل أبدومجيعهم 

 للكنيسة القبطية   ثوذكسيةاألرالقبطية حمل تعاليم املسيحية  األمة

 

 
 113كهلس السادس ( البابا الـ    مينا املتوبد ( ؛ ثم  

 
   111( ؛ األب الروبي لشنودة  البابا الـ  متَّى املِسكني  

ثقفني و املـ اجتـذاب عـدد مـن اجلـامعني      يفالقبطيـة (   األمـة   املنـتمني لفكـر مجاعـة     ديـرة كان لنجاح رهبان األ

و تطاعوا اخرتاقهـا  علـى سـلطة الكنيسـة القبطيـة    واسـ      ثـر األ أسوأالنفوذ وكذلك رجال الدين  أصحابو

النصـارى الـذين اعتنقـوا     قبـا  األتأثه على قراراهتا مبمارسة كافة الضغو  عليها    سوا  شعبية من قبل ال
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و النفوذ  أصحابو قبا األبالضغو  املالية من الطبقات املميزة من الباشوات املسيحني  أواجلماعة     أفكار

 القبطية     األمةاهج قيادات مجاعة و من أيديتربوا على  املناصب الرفيعة بالدولة الذين ويال وذامل

تـاري    يفاختيار البطريرك    وكان القمـ  سـرجيوس املعـروم     يفبتى وصلت نفوذ تلك اجلماعة للتدخل 

طاب املتحمسني لفكر اجلماعة قأية ( ثم   املنارة املصرية ( من وصابب صحيفة   املنارة املرقص 1111ثورة 

 يفالتدخل  يفبيني على اعضائها لتعطى لتواجدها احلق ص التضليل اطلقت اجلماعة مفهو  اإ يفمعانا إ   و

    1191مكاريوس  األنباشئون الكنيسة    وجنحوا مبساعديهم من رجال الدين داخل الكنيسة من ترشيح 

 فكارفضيل تلك األهم ومل يكن من السهل عليه تأفكارولكن خابت ظنوهنم وآماهلم فيه فلم يكن على قناعة ب

ترك منصب البابوية  أن إىلاملاكرة على التعاليم املسيحية   وابتد اخل م بينهم  ساليبو األالعنصرية اهلدامة 

 بعدها بسنوات قليلة     يفتوبتَّى  ديرةاأل أبد يفبقية عمره  أقا زاهدا فيه و

يوسـاب   بلقبطية بعض نفـوذهم وانتخبـوا األ  واستعاد رجال الكنيسة ا   من احملافظني على تعاليم املسيحية ا

مرابـل   أسـوأ صه لتعاليم الكنيسة    وكانت تلـك املربلـة مـن    إخ بطريركا للكنيسة القبطية لورعه و نيالثا

 األنبـا دفـع  الَّتِـي   والقبطيـة      األرثوذكسـية تاري  الكنيسـة   يفالفرتات  أخطرمن  أيضًاالقبطية و األمةمجاعة 

 ية  جراممثنا لرفضه تعاليم تلك اجلماعة اإ بياته نييوساب الثا

من  نييوساب الثا األنباالقبطية وكل املعاصرين لفرتة  األرثوذكسيةمنظور مجيع املخلصني لتعاليم املسيحية  و من

قيادتـه للكنيسـة أو ممـن اختلفـوا معـه مـن هـؤ           يفبكمتـه وورعـه    يفالنصارى سوا  مما اتفقوا معـه   قبا األ

ه أعـدا  مـن   أبد ؤ   مل جير ينكر عليه طيبته وخلقة الكرمية أنا مل يستطع أبد إناجلماعة ف فكاراملنتمني أل

  شي ينال من صفاته ب أنالذ  مثلما فعلوا بالبطاركة قبله ممن تصدوا هلم    أو  أوعلى التطاول عليه بالوص  
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يفوق  و الذيبذله  الذيباجلهد الكبه تاري  الكنيسة يشهد له  أنإلَّا  ئته وكرب سنهو هي ورريم ضع  صورته

ار علـى اسـتعادة و   و إصـر من قوة وجهد  تيياته الصحية وشيخوخته للتصدى لتلك اجلماعة بكل ما أوإمكان

تعلـق با ذهـان مـن تعـاليم تلـك الفئـة الضـالة    فقـا  باختيـار          مـا   الة كلإزترسي  تعاليم املسيح بالكنيسة و

   وقـا    الـذين مل تلـوث عقـوهلم وقلـوهبم بتعـاليم تلـك اجلماعـة املنحرفـة         مساعديه وباشيته من رجال الدين

حلد  قبطيتأثه على اجملتمع الو الاستطاعت اخرتاقها الَّتِي  من شرذمة تلك اجلماعة ديرةو األبتطهه الكنائس 

 وس لتلك الفرتة عدد رهيب بالقيا و هو يقارب املليون أنتلك اجلماعة املنتمني لفكرها املريض كاد  أعضا  أن

راهب أو رجل دين مهما كانت  أيالنصارى كلهم    وكان   يتكاسل عن تنحية  قبا األيقرتب من عدد الَّتِي 

انتشرت من الَّتِي  بد  من تلك اخلطابات التحريضية نيالروبا يناخلطاب الدي إعادة قا  بمكانته الكهنوتية    

النصـارى جـز    يتجـزأ مـن أمـن       قبـا  األمـان الكنيسـة و   أمتـه  قبل أعوان تلك اجلماعة    وكـان يـرى حبك  

كنائس وصوامع الرهبان و ال ديرةفتحت مصر     وبافظوا على األ أناملسلمني الذين اباطوها بالرعاية منذ 

وئـا      و الة شعائرهم بأمان    بل ويشهد هلم حبسن العشـرة  إقام يفالنصارى  قبا األ   وابرتموا برية 

النصـارى وأبـاد    قبـا  األرسـالياته التبشـهية وأزال كنيسـة    إا سـتعمار ب  ه لـو  املسـلمني  نقـضَّ   أناهم يإحمذرا 

بعصر الدما   يمس و الذيمي دية  189مصر عا   أقبا مصر مثلما فعل الرومان املسيحني ب أرضها من أتباع

يدوا عن آخرهم بسيوم أبامخيم الذين    ذكرى لشهدا  اسنا و قبطيالنصارى بداية للتقويم ال قبا األواختذه 

 املسيحيني الرومان    املنتمني لكنيسة روما   الكنيسة الكاثوليكية احلالية (    

يلزمه اخللق  ينفتحت مصر هو واجب دي أناختذهتا الكنيسة مع املسلمني منذ الَّتِي  ابرتا  العهود أنوكان يرى 

تلك اجلماعة من مكر ونفاق وخدا  خلق  أساليب يفكان يرى بابرتا  العهود وعد  نقضها    كما  حياملسي
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شـنودة البطريـرك    األنبـا ( معلم  متَّى املِسكنيه قا  بتنحية الراهب   أنبتَّى     برت  عهوده حي  تليق مبسي

ئة الضالة هلذا الراهب وبقيقة انتما فكاريوساب باأل األنباعلم  أنله    بعد  بيب الروو األ قبا احلاىل لأل

تـوىل   أن   ومـا   سـكندرية الرهبـان ليكـون وكـي  للبطريركيـة باإ     أبـد لتلك اجلماعة    وكان قـد اختـاره ك  

هذا املنصب و قا  حبملة عزل لرجال الدين املخلصني لتعاليم الكنيسة واستبدهلم مبن هم  متَّى املِسكنيالراهب 

تتعارض مـع  الَّتِي  وبنشاطاته املريبة  نيوساب الثاي األنباالقبطية    وعندما علم  األمةمجاعة  فكارمنتمني أل

متـى اسـتقالته    باهلامـة فقـد  األ   عمـال قوانني الكنيسة وتعـاليم املسـيحية قـا  مبراجعتـه وعزلـه عـن القيـا  باأل       

يوساب بعدة  األنبامفصحا عن خمالفته لقوانني الكنيسة وانتمائه لفكر تلك اجلماعة   وكان هذا قبل هنايه عهد 

      شهور 

 يوساب كثه من التفاصيل اهلامة     األنباتلك الفرتة احلرجة من توىل  يفزالت ما  ولكن

 اثها اهلامة باذن اهلل أبدسنسرد الَّتِي  و

 

 الصرا  داخل الكنيسة

مربلة من الصراعات املريرة داخل الكنيسة القبطية بني قيادات الكنيسة  نييوساب الثا األنباشهدت فرتة بكم 

 أسوأالقبطية    صراعات تفوق كل ا بتما ت كان هلا  األمةية املسماه بجرامماعة املنحرفة اإو اجلبطية الق

 قبـا  األخروج بعض  يفثت انشقاقات وتصدعات تسببت أبدالنصارى و قبا األو     على الكنيسة  ثراأل

 بعض الروبانيـات املسـيحية      بيث وجدوا خرىكنائس امللل املسيحية األ إىلالنصارى عنها وانضمامهم 
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من  قبطيكراهية لغه الو الطب التحريضية و اخلشاعت هبا املؤامرات  أنكنيستهم ا   بعد  يفافتقدوها الَّتِي 

فاق عددهم الكثه    ورريـم هـذا اجلـو املشـحون بالصـراعات مل      الَّتِي  وتلك اجلماعة املندسني  أعضا قبل 

ها أتباعافظة على و احملحماولة استعادة روبانيات الكنيسة  يفا على منهجهم ه بل ظلوأعوانيوساب و األنباييأس 

علـى   ارًاو إصـر قـوة   أقلتلك اجلماعة    ومل يكن هنج تلك اجلماعة  فكارلديهم من قوة ألما  تصدى بكلو ال

ات قطعت مسافات طويلة بققـت فيهـا جنابـات و قفـز     أنها ومل تكن لترتاجع بعد أهدافها وأفكارالتمسك ب

 سريعة للوصول للهدم من منظورها    

كل اجلوانب    حماولني مساومة  و منتلك اجلماعة على قيادات الكنيسة بكل السبل  أتبا واشتدت ضغو  

 أنتضـر بالكنيسـة و   الَّتِي  بينهم وترك املنازعات يفوباشيته على التصا نييوساب الثا األنبابطريرك الكنيسة 

تنحصر مهمته  أنهبا    على  مورة األإداركل رجاله بصورة شكلية ويرتك هلم بكم وبتفظ مبكانته البابوية ب

 موراأل و هي وريهها    عيادو األة القداس إقامالروبانية للكنيسة من صلوات و مورا هتما  باأل يفورجاله 

خمرتقة حتكم هبا الكنيسة  أخرىوقوانني  أمورتكون هناك  أنه   جيب نيوساب أل األنبامتيز هبا    ورفض الَّتِي 

صـيغت علـى لسـان     أندامت قرون منذ الَّتِي  ومن رؤيته ريه قوانني وتعاليم املسيحية ا رثوذوكسية القبطية 

ــا اإوالقــديس تيموثــا ــع املــ  يف أي   681ســنة  ســكندريةس باب ــه اســئلة   ي ديالقــرن الراب    بــني وجهــت ل

بقـوانني القـديس    ميت تسـ أصـبح الَّتِـي   وسـة القبطيـة   قـانون للكني  هيجابة خرجت من فمه إت كل أصبحو

يوساب    ورفض بكل  بتو ها األ أن إىلبكمت هبا الكنيسة القبطية كل تلك القرون الَّتِي  وتيموثاوس    

 عنصرية هدامة     أفكاراخرتاقها ب أوقوة املزايدة على تلك القوانني 
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 األمـة مجاعـة   أفكـار العلمانيني ريه رجال الكنيسـة مـن املتـأثريني ب   من  اذلك الوقت خمرتقً يف لِيوكان اجمللس املِ

 أصـحاب ال وو املـ املناصـب   ويباشا وخنبة مـن ذ  وينياو املوببيب باشا  ميراهيم فهإبالقبطية    امثال 

ا ملـا  بفضلها متتع كثه منهم با متيازات ووصلوالَّتِي  واجلماعة بالو    فكاربزاب السياسية الذين يدينون ألاأل

املاليـة اخلاصـة بـدعم     مـور األ يفالنصـارى ويتحكمـون    قبـا  األقام اخلاصـة ب وهم عليه    وكانوا يديرون األ

و النصـارى الفقـرا     قبـا  األهـا  أتباعالكنيسة    من رواتب ومصروفات لرعايا الكنيسة مـن رجـال الـدين و   

ر الكنيسة    وفسرت خارجها على واأستاجني    مارسوا الضغو  املالية وبدثت نزاعات بينهم تعدت احمل

 أفكارطت تلك اخل فات تعتيم شديد على وجود أباية ومالية    وإدار أمورا خ فات كنائسية خاصة بأهن

 تلك اجلماعة     

يوســاب ومل يســلم هلــم مقاليــد بكــم الكنيســة    واعتــرب تلــك الضــغو  املاليــة هــو املنــهج    األنبــاومل يتزعــز  

ه    وامرنصيا  ألو ا ضغط عليهم بقبول مناهجه و الزل  فتتان الناس ليس منذ األإبسه ميار الذي نيشيطاال

هـا علـى العمـل مبقولـة       أتباعار على العمل بقوانني الكنيسة وبث صروزاده موقفهم وضغوطهم املادية على اإ

 ينيا  للفقرا  هو واجب ديـ نرييدفها األالَّتِي  صدقاتو الالتربعات  أنسان (    ونليس باخلبز وبده بيا اإ

وجه  أيتناز ت دون  أيتقديم  أوضغو   يو  وسيلة أل هوا وفريضة ربانية ريه مشروطة و  خاضعة لأل

 ابتليت هبا الكنيسة القبطية    الَّتِي  غمةو الالكنيسة على الصرب على تلك احملن  أتبا بق    وبث 

تلـك اجلماعـة    أتبـا  مـن   ديـرة و األتطهـه الكنـائس    يفنيستهم واستمر على هنجه مبساعديه املخلصني لتعاليم ك

تدار من قبل رهبان تـأثروا  الَّتِي  ديرةضغو     وقا  بسحب ا عرتام ببعض األ أياملضللة    ريه مباىل ب

اجملمع املقدس قرارا  أصدراجلديد فقد سبق و شي املنحرفة عن املسيحية    ومل يكن هذا بال فكاربتلك األ
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ذلك الوقت البابا كهلس السادس مع ت ميذه  يف عرتام بدير مار مينا مبصر القدمية بني كان يقيم به بسحب ا

وقتها بالقم    مينا املتوبد ( وكان  ميباملنيا وكان يس ةالقلمون جبوار مدينة مغاري وادي أديرة أبدوانتقاهلم 

منه الرهبان     و أخرج ديرة( وسحب ا عرتام باأل متَّى املِسكنيهم الراهب  و منيقيم بالدير معلما لت ميذه 

 !!!!!! نيفيما بعد خلفا للبابا يوساب الثا تيسيأ الذيبابا كهلس السادس هو و ال

و بكـل مؤسسـاته    عـ   ة الدولـة اإ أجهـز للغرب   و جنـدت   عاديازداد الفكر امل أنوكان مع قيا  ثورة يوليو 

سـات وانتمـا ات   مـن مؤس  بـي هـو رير ما  رتويج و ترسي  مفهو  العدا  لكلطب الثورية لو اخلناهج التعليمية امل

القبطية وفرصـتهم الذهبيـة بكـل     األمةزهى مرابل مجاعة أعواهنم من اليهود    فكانت أوذيول استعمارية و

  يبجنعدا  احلكومة املصرية للوجود األ عادها للعمل مبقولة   اطعن عدوك بعدو لكما ( مستغلنيإبمقايسها و

حلكومـة كدولــة  جانــب    ان العـدا  ل ثــنني    للحكومـة ولأل  هم املنحرفـة عــن كنيسـتهم يكنــو  أفكــاروهـم ب 

اجلماعـة   أعـدا  اجيلـهم املختلفـة    وكـذلك اليهـود ألـد      أناليتهم وكنائسـهم و إرسجانب بريالبيتها مسلمة ولأل

زالوا  ما ن ويعلنوا توبتهم عن فعلتهم واآل إىلاملسئولني عن صلب يسو  من منظور عقيدة كنيستهم ومل يرتاجعوا 

اجلماعة  أعضا بة هبا    لذا عمل طاسلة وابدة جيب اإ يفعلى عد  اعرتافهم مبجى  املسيح    فالكل 

الثـورة   فكـار هـار انتمـا اهتم الوطنيـة أل   إظو يبجـن بذل اجلهد للتحـريض ضـد الوجـود األ    اجملتمع على يفاملميزين 

 يفوطــرد رعايــاهم    ولكــن فشــلوا  األجنبيــة اإرســالياتســب بتقلــي  عــدد وتأييــدهم هلــا وحتقيــق املكا

كنائس ارثوذوكسية بيث  إىل خرىلل األو املربوتستانتنية و الحماو هتم املستميتة لتحويل الكنائس الكاثوليكية 

ديـة املتواجـدة   يهوو العابد املسيحية و امليضمن محاية ا لكنائس  الذي س  و اإتعارض ذلك مع قوانني الدولة 

 مان    أ يفة شعائرهم هبا إقامها بأتباعفتحت    وبرية  أنمبصر منذ 
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تلـك اجلماعـة يعملـون مبكـر ونفـاق    فهـم يتظـاهرون بوطنيتـهم ومصـريتهم وو ئهـم للثـورة             أتبـا  فكان كعادة 

الَّتِـي   سـيحيتهم الغـرب مب  يفمبصـر    ويتمسـحون    يبجنتواجد األو الكراهيتهم ل ستعمار  ها ويظهرونأهدافو

مسية صورية من منظور الكنيسـة  إلو كانت تلك املسيحية بتَّى  من املسلمني إليهم أقربجتعلهم مبنظور الغرب 

    س  جوهرها عن اخت فاهتم مع اإ يفهجيا    اخت فات   تقل و من عقائديًاالغربية املخالفة لكنيستهم 

هو  الذيم بالعهد القديم إمياهنعد احلدود فهم يظهرون هلم املودة ببأل وكذلك احلال مع اليهود فرريم كراهيتهم هلم

 تلك الفرتة ا ستفادة على كل الوجوه     يفيلهم    وبذلك استطاعوا إجن  يتجزأ عن 

ياهم عن إزهيدة جدا للنصارى مفضلني  والأمب ممتلكاهتمباعوا معظم  أن إىلجانب من مصر خروج األ أدَّى و

درسـوا وعملـوا مبـدارس ومستشـفيات      أنتلك اجلماعة من ع قات وطيدة منـذ   أعضا تربطهم ب املسلمني ملا

 مجيعًـا    فهـم   قبا جانب عن بعض تلك املمتلكات لألذلك شركاهتم    بل وتنازل بعض األالياهتم وكإرس

سـلمني     و امل   سـ علـى عـدائهم لإل   مجيعًـا م اجتمعـوا  أهنـ إلَّا  عدا  بينهمو الرريم بجم خ فاهتم العقائدية 

القبطيـة واسـتمراره علـى     األرثوذكسـية للكنيسـة   نييوسـاب الثـا   األنبابكم  أثنا  يفاث بدوتبقى كل تلك األ

 دا    و اخلكر و املالنفاق  يفهم الشيطانية أساليبموقفه واستنكاره لفكر تلك اجلماعة و

بعـد  مـا   إىليـات وامتـدت   ربعيناأل يفبـدأت  لَّتِـي  ا وللكنيسة القبطية  نييوساب الثا األنبافرتة بكم  يفزلنا  ما

بكل  مجيعًاماية عاملني و احلعوانه املخلصني لتعاليم الكنيسة القبطية بيطونه بالو   أو األنبازال  ما الثورة    و

القبطيـة العنصـرية املتطرفـة    ريـه      األمـة مجاعـة   عقائـديًا تلك اجلماعة املنحرفة  فكارجهد وكد للتصدى أل

يعيــدوا للكنيســة القبطيــة الكــثه مــن  أنم و  خاضــعني  هــوائهم    واســتطاعوا واهلأمــلني بنفــوذهم و  مبــا

و ال و املـ املناصـب   ويقيادات تلك اجلماعة رهبان وعلمانيني من ذ أيضًازالت  ما روبانياهتا وحمبتها    و
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الَّتِـي   تلـك اجلماعـة   أفكـار سـكهم ب طموبات الدنيويـة علـى مت  و ال طما األ ويذ عيوصوليني من الشباب اجلامال

 إىلافة ضـ اليـة    باإ و املجتماعيـة  و ا ناصب السياسية و املمتيازات و ا جلبت هلم كل تلك النجابات 

مـا   الـة إز وعـودهم ببنـا  كنيسـة للـرب عظيمـة و      يفالنصارى الذين تأثروا بفكر وهنـج اجلماعـة آملـني     قبا األ

 باركة    عداها واسرتجا  مصر القبطية امل

يامهـا بطـرد   ق أثـر الع قـات السياسـية اخلارجيـة مـع الغـرب       يفبدايتها متـر مبربلـة مـن اجلفـا       يفوكانت الثورة 

ائيل    كما كان سريهودية املمولة إو ال األجنبيةشركات و الوتصفية املؤسسات  يبجنوجود األو الا ستعمار 

جمـال   يفتقاهنم للغات وخربهتم الطويلـة  إو اإرسالياتمدارس لوجود الطبقة املسيحية القبطية املتميزة خرجيى 

عهد ا ستعمار وابتفاظهم بع قات وطيدة مع الغـرب وكـذلك    األجنبيةهات و اجلالعمل كوسيط بني احلكومة 

 بعد عن املظاهر الدينية    وبني انتما اهتمو الشرتاكية و ا يلبس ثوب العلمانية  الذيظهورهم باملظهر املخاد  

جمـال الع قـات    يفاعتمدت علـيهم  الَّتِي  مجاعة قبطية متطرفة تأثها كبها على احلكومة املصرية كرباحلقيقية أل

و كومـات  و احلالغرب ل عـرتام هبـا    واعتـربهتم  ـزة الوصـل بـني قياداهتـا         يفاخلارجية لتحسني صورهتا 

 بصداقات قوية    اجلماعة معهم  أعضا الغربية الذين بتفظ  األجنبيةهات اجل

فكان  ستمرار قيا  افراد تلك اجلماعة بدور الوسيط بعد قيا  الثورة مكسـبا كـبها بيـث اعطتـهم احلكومـة      

امتيـازات ونفـوذا واطلقـت هلــم كامـل احلريـة بالعبـث داخــل الكنيسـة القبطيـة وضـمنت هلــم احلمايـة مـن قبــل            

ا خ فـات داخـل   أهنيادات الكنيسة    على اعتبار جتاهلها بنواياهم وخ فاهتم مع ق أوالسلطات مع علمها 

قـوهتم ومل تعـد هنـاك     إىل  تتدخل فيه احلكومة مما زاد تلك اجلماعة املتطرفة قـوة   سيالكنيسة    شأن كنائ

ة سـر مل تعتمـد علـيهم كليـة لقـرب األ    الَّتِـي   عقبات من احلكومة املصرية تؤيد حتركاهتم مثلما كانت عهـد امللكيـة  
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جتاهـل بكومـة الثـورة بتفاصـيل تلـك اجلماعـة القبطيـة         أوجهـل   إىلافة ض   باإ جنيبالوجود األ املالكة من

مواثيق ومعاهدات املسلمني بتَّى  الدينية   تعنيها    و  موراملتطرفة    فاحلكومة ليست دينية وبالتاىل فاأل

 هـي يهـم بكومـة الثـورة       وماان بكم عمرو بن العاص رضى اهلل عنه  بَأَأن فتحت مصر كنيسة منذ و ال

 القبطية     األمةتقدمها وتوفرها هلا تلك الفئة املسماه جبماعة الَّتِي  صامجو املاملكاسب السياسية 

و القبطيـة   األمـة مجاعـة   أعضـا  دبـره   الـذي اث قطار الصعيد أبدوهذا يفسر صمت احلكومة املصرية على 

و ذين  ــوا با جتمــا  و الــة املعــاديني لفكــر اجلماعــة راح ضــحيته عــدد مــن املطارنــة ورجــال الكنيســ  ذيالــ

 األمـة  أتبـا  تلك الفـرتة بـني الكنيسـة و    يفعرتاض للحكومة على تصرفات تلك اجلماعة بيث اشتد الصدا  ا 

شئون الكنيسة حماولني فرض سيطرهتم  يفورهبان تلك اجلماعة  أعضا تدخل سافر من قبل  إىل أدَّىالقبطية 

 يفرفض بشدة التخلى عن مسئوليته جتاه الكنيسة ليس طمعا منه  ذيو ال    نييوساب الثا بااألنعليها وعزل 

الدنيويـه    ولكـن حتـديا     مـور األ يفه كان زاهـدا  أنه أعدائمن بتَّى  منصب و  جاه و  مال فقد عرم عنه

 ميس مني من زمن الفتح اإاملسيحية وابرتا  العهود مع املسل بادي و امللطموبات تلك اجلماعة املدمرة للقيم 

 تلـك الفـرتة   أقبـا  النصـارى    وشـهد لـه     قبا األمصر من  حيمانة املسئوليه عن مسيملصر    وبفظا أل

 األمةه من مجاعة أعدائه بطيبته وصفائه مما زادته قوة رريم ضع  جسده وشيخوخته    وزادت أعدائبتَّى 

 بشخصه   ية رهبة وخوم من اجملرد املساس جرامالقبطية اإ

 

 ختطام الباباا
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 نييوساب الثا األنباتاري  الكنيسة القبطية منذ بداياهتا    فرتة بكم  يفاث التالية ألبرج فرتة بدتفاصيل األ

 أعضـا  دمويه بفظاعتها وقسوة منفذيها مـن  و الية جراماثها اإأبد    تفاصيل تعجز الكلمات عن وص  

وقانونيـا    فـرتة صـرا  بـني مـردة تلـك اجلماعـة         أخ قيًـا و عقائـديًا ة نحرفـ و املتلك اجلماعة القبطيـة الضـالة   

 ا    بيث برص كل من اجلانبني على تكتم تفاصيلها إجراموقيادات الكنيسة القبطية زادهتا السرية عنفا و

قـواهم  نفراد برهباهنا املنشقني حلكم الكنيسة    مستعرضني كل و ا اجلماعة متارس كل الضغو  لعزل البابا 

شائعات املغرضة برجال الكنيسة وخاصة عدوهم اللـدود  و الاق األكاذيب حلإو الية و املونفوذهم السياسية 

النصارى وصـرفهم عـن    قبا األيوساب    حماولني بكل الوسائل اجتذاب  األنباالراهب ملك كبه مساعدى 

املتحكم  لِياجمللس املِ أعضا  أنالية رريم با يوساب ورجاله    واهتموا رجاله بالفساد وخمالفات منالو   لأل

 القبطية املتطرفة     األمةلبهم من العلمانيني املنتمني قلبا وقالبا جلماعة أريالشئون املالية للكنيسة  يف

نفـوس   يفيوسـاب و  مـن شخصـه لعلمهـم مبكانتـه الروبانيـة الكـبهة         األنبـا ينالوا مـن صـفات    أنومل يستطيعوا 

ه أنـ بقوقهـا    رريـم    يفتهاون و الة الكنيسة إدار يفيتهموه بالضع   أن   ومل جيدوا ريه  النصارى قبا األ

   وظل على  قبا تلك اجلماعة وأخلصهم لأل فكارالنصارى الذين تصدوا أل قبا األالبطاركة  أقوىكان من 

 و هو رتبته الكهنوتيةسرجيوس من  جرد القم  أنمن هؤ   املغرضني وكان  ديرةو األتطهه الكنائس  يفهنجه 

 يفبصــل علــى بكــم قضــائى  ذيو الــ    1111ثــورة  يفشــهه مبشــاركته و القطــاب تلــك اجلماعــة أشــهر أ

يوساب    بيث اسـتغل   األنبا  قرار إلغااخلمسينات الصادر من احملكمة برئاسة الدكتور السنهورى لصاحله ب

تلك اجلماعة ونزاعاهتا  أمر  يفتضح بتَّى  نوتيةجتريدها له من صفته الكه أسباببرج الكنيسة وتكتمها على 

 مع الكنيسة    
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نقطة ضع  الكنيسة وريلطة كبهة حتملت بسببها الكثه من املعاناه وادت بتلك  هيتعتيم و الوكانت السرية 

يسـة  يوساب املخلصـني لتعـاليم الكن   األنباقوة    وكان رجال و التمرد و الاجلماعة املتطرفة ملزيد من التطرم 

ا خروج صريح عن تعاليم املسيح    ومـدمرة لقـيم املسـيحية    أهنالقبطية على  األمةيصفون سلوكيات مجاعة 

ببوا  أنكراهية    فبد  من و الا دعوة  نتزا  احملبة من القلوب واستبداهلا بالعداوة أهن   ووصفوا دعوهتم ب

 أنبغضا     وبد  من و الا  مع املسلمني بالعداوة وئو الائهم وسعوا  ستبدال احملبة أببهم    عادوا أعدا 

يــات إمكانومــدارس و والأمــأن اســتفادوا مــن جانــب بعــد مبغضــيهم    بغضــوا حمســنيهم مــن األ إىلبســنوا 

 ليهم ليطعنوهم من ظهورهم    إبسنوا أجانب الذين ساليات األرإ

له ( بعد  يب الروبو األمعلم البابا شنودة    متَّى املِسكنييوساب الراهب  األنبااث فيستبعد بدوتطورت األ

رجال الدين  أنبتَّى  فور علمه حبقيقة انتما اته لتلك اجلماعة    سكندريةكان عينه وكي  للبطريركية باإ أن

بعـض   إعـدا  ه    ومت أفكـار كانوا يطلقون عليه لقب الراهب متى املسكون وليس املسكني من فر  احنـرام  

للعنصـرية   أقـرب تطـورت لتكـون   الَّتِـي   وللشـيوعية منـها للمسـيحية        أقربا الكثه بأهنا وصفهالَّتِي  وكتبه 

اث بـد متـر األ  متَّـى املِسـكني  مخس شهور فقط من وقـت عـزل الراهـب     يفتلك اجلماعة    و أفكار عتناقه 

 ساخنة طويله موجعة    

 ديرةبد األأ إىلكنيسة بالقوة    وتربيله ال بيث اختذ رهبان تلك اجلماعة املنشقة قرارا بتنحية وعزل بابا

 ويستي   على مقاليد احلكم بالكنيسة    ومت اقتحا  عدد من شباب تلك اجلماعة للمقر البابو ا مع أعوانه 

بات واسـتعان رجـال الكنيسـة بالسـلطات        صـا وتصدى هلم رجاله العزل وتعرض بعض رجال الكنيسة لإل

ا ت مجيعهـا بالفشـل بيـث كانـت تنتـاب املخـتطفني بالـة مـن الرهبـة عنـد           وتكررت تلك احملاو ت ولكنها بـ 
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اعـه بـاللني   إقنالوصول لألنبا يوساب ورريم شيخوخته وضعفه مل يهتز ومل يستسلم    مما كان يضطرهم حملاولـة  

ني لتحكم يرتك الشياطألَّا   على ثباته وقناعته و هو ة األمور هلمإدارقا  عليه وترك باإ أوعن منصبه  حيبالتن

نيابـة  و الو   لـه    وألول مـرة تبلـل السـلطات     و الص خ وجتلب اخلراب    وأظهر رجاله قدر كبه من اإ

 ع نسلطات عن تلك اجلماعة    وألول مرة يتم اإو ال غ الشرطة إباث بيث قا  رجال الدين ببدبتلك األ

تكن اجلماعة لترتاجـع عـن عزمهـا علـى خلـع       القبطية (    ومل األمةصرابة عن اسم تلك اجلماعة   مجاعة 

 البابا    

عاصرين لألنبا يوساب بني كان راهبا معرفتـهم  و املواستغل بعض رهبان تلك اجلماعة املنشقة من كبار السن 

وم و اخلبطباعه وشخصه    وبذلوا اجلهد لتشجيع وتدريب بعض شباب تلك اجلماعة لكسر باجز الرهبة 

 أنيوساب بقوة الس ح    ويقـال   األنباومت اختطام  ويت حماولة اقتحا  املقر البابمن املساس به    وتكرر

 أنالبابويـة    ومل يسـتطيعوا خوفـا مـن      سيابته عن كرإز خمتطفيه ابسوا بتلك الرهبة وكانت اخلطة قتلة و

ه حلـني ا نتـها  مـن    ه دير احملرق باسيو  بيث مت ابتجـاز أنقيل  ديرةألا أبد إىلتلحقهم اللعنات ومت اختطافه 

مكان ريه معلو   أو خرىاأل ديرةاأل أبد إىلرهبان اجلماعة ملنصب البطريرك خلفا عنه لهبلوه  أبدتنصيب 

 أعضـا  القبطية    وتسعى السلطات حلـل األزمـة    وتتزايـد الضـغو  علـى احلكومـة مـن قبـل          ماكنمن األ

اخلارجية مسـتغليني نفـوذهم وع قتـهم القويـة هبـا          يفاملناصب  ويالقبطية ( من ذ األمةاجلماعة   مجاعة 

النصـارى    ممـا جعـل     قبـا  األكنائسـية خاصـة ب   أمـور اعها لـتفض يـدها عـن املشـكلة وتعتربهـا      إقنحماولني 

الَّتِي  احلكومة تتغاضى عن كثه من املخالفات القانونية برصا منها على ا بتفاظ بصداقة ومساعدة تلك الفئة

تقـرتب اجلماعـة مـن حتقيـق      أنارجيـة    وكـادت   و اخليط و زة الوصـل مـع اجلهـات الغربيـة     تقو  بدور الوس
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بعد  ويمقره الباب إىليوساب  األنباالسفن    ليفاجئوا بعودة  هياهلدم وتوىل املنصب وجترى الرياح مبا   تشت

وا صـرابه واعـادوه معـززا    وطلبوا منه العفـو واطلقـ   كثهًامن اختطافه بيث تأثر بعض رهبان الدير  أيا عدة 

ــا  ــه           إىلمكرم ــا الكنيســة احملــبني ل ــواح رعاي ــع    ووســط بكــا  ون ــول اجلمي ــوىل منصــبه وســط ذه ــره ليت مق

 بدث داخل الكنيسة   واستفساراهتم عن بقيقة ما

   قوانني الكنيسة يفمكانة روبانية كبهة وعالية جدا  هيمكانة البابا  أنمل يكن أمر عزله بتلك السهولة بيث 

اجلماعة واعادوا الكرة بصيغة  أعضا جيرب البابا على التخلى عنها    ومل ييأس  أنينتزعها أو  أن أبديستطيع 

تاري  الكنيسة القبطية منذ انشائها  يفالبطاركة  بدقوانني الكنيسة وكانت أول حماكمة أل إىلافوها أضقانونية 

النصـارى    بيـث اجتمـع عـدد مـن       قبـا  األبطريـرك   نياللبابا يوسـاب الثـ  إلَّا  مل بدث الذي  وهو األمر 

هم عدد من املعزولني ومبباركة و منراخنة و األالعلمانيني  لِيمن اجمللس املِ أعضا اجملمع املقدس و و مناألساقفة 

سة ة الكنيدارعاده عن منصبه وعزله واستبداله بتشكيل جلنة إإبالقبطية وقاموا ب األمةقادهتم من رهبان مجاعة 

 سخونة   أكثراث بدومتضى األ 1119وكان ذلك عا  

تلـك   أعضـا  كومة حتت استمرار ضـغو  ومسـاومات   و احلاث بعلم وصمت السلطات بدجرت كل تلك األ

أسوأ  يفقيامهم بدور الوساطة  يفتعتمد عليهم بكومة الثورة الَّتِي  والنفوذ  وياجلماعة القبطية املنحرفة من ذ

ية لتلك جرامو اإجية مع الغرب    مما جعلتها تتغاضى عن كثه من املخالفات القانونية فرتات ع قاهتا اخلار

تلك اجلماعة    و  نلتمس حلكومة الثورة العذر ولكن  أعضا اجلماعة القبطية تلبية لرريبة وطلب بلفائها من 

 كسلمني فمـا بالـ  و امل س  اإ لو كانت بصددبتَّى  الدينية موربكومة ريه دينية و  تعنيها األ هيكما ذكرنا ف

لفـض   قبـا  لأل مـور هنـا خذلتـهم وتركـت األ   أإلَّـا   عوان البابا هباأ   ورريم استنجاد رجال الكنيسة و بغههم
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 إىليسـعوا للوصـول    أنا مشاكل كنائسية علـى  أهنبددوهنا على اعتبار الَّتِي  ساليباملنازعات فيما بينهم باأل

 استقرار الكنيسة    

النصـارى   قبـا  األقصر القضية على بفنة من الشباب  يفية جرامتلك اجلماعة اإ أعمالالسلطات واختزلت 

بع اليـد     أصا  يتعدى عددهم  ذيو ال نيالنصارى يوساب الثا قبا األبادث اختطام بابا  يفاملتورطني 

و    وكأن اعضائها القبطية  األمةاث وأريلق مل  مجاعة بدللصح  بعد  تناوهلا لتلك األ وامروصدرت األ

يقـارب املليـون    ما أيذلك الوقت  يفمصر  أقبا وصل عددهم ملا يقارب نص  عدد الَّتِي  هافكارنتمني ألامل

  معلم البابا  متَّى املِسكنيقد تبخروا وانتهوا مبحاكمة تلك احلفنة من الشباب املتورطني    وورد اسم الراهب 

التحقيقات باعتباره من املدبرين  يفورد ذكرها الَّتِي   مسا( ضمن األذلك الوقت  يفله  بيب الروو األشنودة 

العمليـة   يفه شـارك بنفسـه   أنرأس احملرك هلم   وقيل و اليوساب  األنباواختطام  ويحلادث اقتحا  املقر الباب

 األخهة مع بعض ت ميذه  

 بديوساب أل األنباد الكرة وترسل تعي أنوكانت قيادات تلك اجلماعة قد استوعبت الدرس ومل يعد مبقدورها 

 إىلرسـاله  إبالتأثه على رهبان الدير    فقامت ب أخرىمرة  وي  تتكرر مأساة عودته ملقره الباببتَّى  ديرةاأل

تـه باملستشـفى حتـت براسـة     قامجنـاح خـاص أعـد إ    يفسـليما معـافى وابتجزتـه     و هـو  قبطياملستشفى ال

ريياب  يفو مورالع ج للتغطية على جمريات األ إىله حباجة أنعة بزعم من تلك اجلما أعضا مشددة من رهبان و

 يف  تسمح بتنصيب بطريركا جديدا الَّتِي  والقانون جاه  أو عن عمد    ولكن وقفت قوانني الكنيسة عقبه 

و     ضـغ  أيتـه ودون  إرادالبابويـة ب  سيبالة اعتزاله عن كر يفإلَّا  وجود البطريرك السابق على قيد احلياة
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 ويوسـاب   األنبـا بياة  يفحماولة لتنصيب بابا جديد  يالنصارى بقوة أل قبا األالكنيسة من  أتبا كما تصدى 

 تربطهم به ع قة وحمبة روبانية كبهة    الَّتِي 

هو عليه ما  يبقى احلال على أنفقد فضلوا  قبطياجملتمع ال يفالقبطية شعبيتها  األمةتفقد مجاعة  أنوخوفا من 

 مت تشكيلها حلني شفا  البابا بسب مزاعمهم     الَّتِي  ة الكنيسة باللجنة الكنائسيةإدارستمر وت

و يوساب بصحة جسمانية ونفسية جيدة     نباو األالقبطية      األمةطويلة ثقيلة على قيادات  يا ومتضى األ

 وضا  تسه برؤية مستقبلية ريامضة وخطوات مشلولة    األ

   أعزل وبيدا حتت اجرا ات مشددة  قبطيجناح أعد له باملستشفى ال يفمتحفظا عليه  يوساب األنباظل 

ئـة التمـريض   و هي أطبا  ىتع مساعديه وكثه من رعايا الكنيسة وبو منالقبطية  األمةمن قبل رهبان مجاعة 

كـثه ل ستفسـار عـن    ني للجماعة وحبضـور الرهبـان    ممـا دفـع ال    والقلة من املإلَّا  باملستشفى من الرتدد عليه

ا من اجرا ات احلمايـة ال زمـة للبابـا    أهنفسرت هلم على الَّتِي  وقيود و الطبيعة مرضه وعن كل تلك احلراسة 

 أنتعرض هلا    ومل تكن تلك التفسهات مقنعة للكثه من رعاياه وخاصة الَّتِي  اث املروعةبدخاصة بعد األ

جرا ات املشددة من أن تلك اإه املفرتض أننية و  قانونيه    كما اجرا ات احلراسة مل تكن من قبل سلطات أم

و أريلب القائمني هبا من الرهبان ورجال الدين املعروفني للكثه     أنبغرض احلماية بيث  فيقبل الرهبان   ت

 حلماية البابا     ينتقو  بدور أم أنتلك الطبقة الكهنوتية ريه مسلحة فكي  هلا  أنفرتض امل

ها أكثرمرت هبا الكنيسة القبطية والَّتِي  الفرتات التارخيية سوأبطيئة ولياىل طويلة بالكة الظلمة أل يا ت األو مر

 يفيدور بأذهاهنم ونواياهم    و ه      يعلم ماأعدائعزلته ا جبارية    حتت براسة  يفريموضا    البابا 

يه من بطش هؤ   اجملرمني به    مل تكن العزلة و  ريياب اجرا ات أمنية من قبل السلطة تؤمن له س مته وحتم
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و بياة الرهبانية ولكن ليست حتت تلك الظروم املستجدة  يفاجلديد عليه فلقد اعتاد عليها  شي الوبدة بال

اث جمهولة املعامل   يستطيعون فهمها و  تتبع جمراها    أبدغريبة    وسط بكا  رعاياه املشفقني عليه من ال

اعات متأل الكنائس شنشقني عليه    اإو املفقدوا التمييز بني رجاله بتَّى  على احلقائق مسة هلا   التعتيم 

على باله متماسك رافـض ألجـرا ات عزلـة الظاملـة الباطلـة       نباو األنقسامات    و ا وتتضارب التفسهات 

هم وأهدافهم أفكارهتا بإدارم شئون عدوان    ورافضا لعودته كرمز للكنيسة تاركا هلو الة بالقسوة أعدائمتهما 

را ات إريرتدة عن قوانني الكنيسة    ريه مباىل بتهديدات و  و املخالفة جلوهر املسيحية و املاملدمرة اهلدامة 

يزال بصحة جسمانية ونفسية جيدة مل ينل  أوج جمدها     و  يفتفتضح نواياهم وهتد  مجاعتهم  أن   آم  

 تدهور بالته للتخل  منه سريعا    وخابت ظنوهنم     يفوا يأملون ه الذين كانأعدائمنها 

كنيسـة علـى باهلـا    و ال    قبطـي منفاه األجبارى باملستشفى ال يفعليها    البابا  هيكما  والبوظلت األ

نتظر ي وياملقر الباب يفالبطريركية خاليا  سيرموزها الدينية تدار بتلك اللجنة الكنائسية    وكر أكربخاوية من 

القبطيـة   األمـة يهم   وقيادات أبكاليتامى يأملون عودة  أقبا عودة صاببة أو تنصيب من يعتليه    ورعايا 

 عليه   جديد    يما ه مور علىو األ    بوالمشلولة الفكر تبحث عن بيلة لتحريك األوضا  لتغيه األ

وضـا  تسـه   و األية من رجـال الـدين      زالت الكنيسة منقسمة برهباهنا وكهنتها ومجيع رموزها الكنائسما 

القبطيـة بيطهـا مـن كـل ا جتاهـات ويهـددها بانتكاسـة خلطواهتـا للـورا            األمةلألسوأ    ونذير شؤ  جلماعة 

 اث   بدكل بالكنيسة يرتقب بدوث حتريك لألو الاستمرت األمور دون براك     إذاوخسائر لنجاباهتا 

 أبـوال تغتنم الفرصة لألطـ   علـى    رثوذكسالنصارى األ قبا األمن  بطيقبدأت أنظار العاملني باملستشفى ال

الَّتِـي   ئـة التمـريض  و هي الكثه مـن األطبـا    أنه    ويؤكد كبار السن املعاصرين لتلك الفرتة أبوالالبابا وتفقد 
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ة قاماإ كل تلك الفرتة من عيه الصحية كانت جيدة   تستدأبوال أنسنحت هلم الفرصة لرؤيته يؤكدون على 

أن بعضهم طالب بعودته بتَّى  اس كبه بالظلمإبسعتاب وو المل و األنظراته كانت هبا كثه من احلزن  أن   و

ة إقامـ بالتـه   تتطلـب    أنالسكوت على أمـرة قـد يصـيبهم باللعنـات     مؤكـدين       أن   و ويمقره الباب إىل

تطلـب األمـر    ورفـض هـذا      إذا ويبـاملقر البـاب   تـه إقامباملستشفى وميكن تقديم اخلدمات الع جية له مبحـل  

ة املستشـفى الضـغو  علـى بعـض ا طبـا       إدارالطلب من قبل القائمني عليه مـن رجـال الـدين    ومارسـت     

لقيادات الكنيسة احلاليه بيث مكانته الدينية حتتاج لتلك الرعاية  األنباالشباب بالك  عن تلك املطالب وترك 

تلك املربرات مل تكن بالكافية و  املفهومة ولكـن ابرتامـا مـن     أنلصاحله وأمنه    ورريم  تعملالَّتِي  الكهنوتية

ــالنصــارى لقيــادات الكنيســة أظهــروا الطاعــة   قبــا األ و   للكنيســة وقياداهتــا جتنبــا حلــدوث مزيــدا مــن  و ال

  تلك األوقات العصيبة    يفعنها  ينبغ هيالَّتِي  ونقسامات داخلها و ا طرابات ضا 

تضـع لـه بـد     أنتقبل باستمرار هذا الوضع دون  أنالقبطية بعد مرور عدة شهور قليلة  األمةومل يكن جلماعة 

و قـال  و السكوت على تلك األوضا  سوم يزيد القيـل  و التتحرك وتتبدل األبوال  أنوهناية     بد لألمور 

 أعضـا  نازعات بدأت تظهـر بقـوة بـني    و امل طما األ أنالكنيسة سو ا    كما  أبوالقد تزيد الَّتِي  شائعاتال

 األنبـا  أتبـا  اللجنة الكنائسية املشكلة    وخاصة بني من هم منتمون للجماعة وبني رجال احلرس القديم مـن  

 النصارى     قبا األنا  الكنيسة ورعاياها أبيلقى الدعم من  ذيو اليوساب 

ع ن وفاته وسط ذهول اجلميع إ  فوجى  العاملني ب  نيصحة البابا يوساب الثا يفتدهور  يودون مقدمات أل

شائعات تؤكد مقتله بالتصفية اجلسدية مقتو  أو مسموما    و ال   ماذا بدث وكي     وتناثرت األقاويل 

ة مراسم وصلوات خاصة إقامبداية األمر معللني ذلك ب يفبعاد اجلميع عن رؤيته إأن املرافقني له برصوا على و
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بني له    بينما أكد و احمل  النظرة األخهة عليه من قبل رعاياه لقاإ وية استعدادا لنقله ملقره البابمبكانته الديني

مظهره ليس على  أنه كان أشبه باملخدر   ببنج كلى ( وأنبعض الذين أختلسوا النظرة األوىل باملستشفى على 

به حبالة أشا كانت أهنن وفاته ويصرون على بعد انقضا  الساعات األوىل مبتَّى  بالة املوتى و  برارة جسده

بيطوه  أنذين توافدوا برصوا على و الاملرافقني له  أنالبعض  و أكدبفعل فاعل    بل  عيرييبوبة وفقدان و

بزاهنم تبدوا أفز     وكانت بتَّى  أوو مفاجئة أور   أيبعيدا عن األنظار    وأن نظراهتم كانت خالية من 

 للقسوة   تليق برجال دين فقدوا رمز حمبتهم    مفتعلة مبشاعر أقرب 

جلأ الكهنة  مراستدعى األ إذاار بعض من ا طبا  الشباب على التحقق من بالته وتصعيد املوق  إصر أما و

بالة ابتضار  يفلو كان بتَّى  ويمقره الباب إىليتطلب نقله  مراأل أنبيلة بادعا   إىلة املستشفى إدارمبساندة 

النصارى من رعايا  قبا األتليق مبكانته الدينية    بينما عم احلزن كل الَّتِي  دينيةو الراسم التكرميية  جرا  امل

 انتز  منه انتزاعا     الذيالبابوية  سييوساب ليعيدوه جالسا ميتا على كر األنباالكنيسة ونقل 

ه أخـذ قداس وريههـا مـن الشـعائر مت    الو ة الصلوات إقام  النظرة عليه وإلقاه فور انقضا  مدة أنويؤكد البعض 

اجلثمــان فــرتة    ثــم خــرج الصــندوق حممــو   إخفــا رهبــان ومت و الللــداخل بصــحبة عــدد قليــل مــن الكهنــة 

 ستكمال مراسم دفنه    وبتى املشهد األخه تناثرت عليه األقاويل فمن رجال الدين املواليني له أكدوا على 

جلأوا مع  أنماعة باملستشفى مل تكن لديهم اجلراة على تصفيته جسديا وكان تلك اجل أعضا املرافقني له من  أن

البعيدة جدا  ديرةاأل أبدمنفاه األخه ب إىلختديره وبعد انقضا  املراسم نقل  إىلبعض األطبا  املواليني للجماعة 

اآلن  إىلزال مـا   هأنـ اصة برهبان اجلماعة    وأشار بعض رجال الـدين املشـلوبني باليـا    و اخلبالبحر األمحر 

الكثه من رهبان مجاعـة   أنعلى  أيضًاه من املعمرين تعدى املائة بسنوات      ومؤكدين أنعلى قيد احلياه و



 

 

30 

يقيمـون   أيضًـا زال بعضـهم علـى قيـد احليـاه     مـا   اخلفا  يفالقبطية وقياداهتا الذين يديرون الكنيسة احلالية  األمة

 أنالوابات    مؤكدين على  أديرةبعض منهم بو الالنطرون  واديفقط  الصحرا  الغربية البعيدة وليس أديرةب

 األنبـا م    وهـذا يفسـر هـروب    إلـيه بـالرجو   إلَّـا   ا من قيادات الكنيسة احلالية   يستطيع اختـاذ قـرارات  أبد

 صحرا  الغربية وقت األزمات   و الالنطرون  وادي أديرة يفشنودة واختفائه 

ريرابة بتتطورات سريعة  كثراث األبدبتلك النهاية املأساوية    تتواىل األ نييوساب الثا األنباوبنهاية فرتة بكم 

اختذ بشأهنم قرارات  ذيو الالبابا يوساب  أعدا تلك اجلماعة    وممن هم  أعضا من  مجيعًامت بقة أبطاهلا 

لـك اجلماعـة بقـوة       اخلاصة هبم    وظهـرت نفـوذ ت   ديرةوسحب ا عرتام باأل ديرةبعزهلم وطردهم من األ

من قضية خط  البابا وبذم  متَّى املِسكنيقوال ومت تربئة الراهب راق وسحبت املستندات و األوفلفقت األ

 امسه    

عقب بادثة أختطام البابا يوساب دخول نظه جيد سلك الرهبانية ليتخذ اسم الراهب  1119وليشهد عا  

يوساب من املوافقة على ا عرتام به  األنبافرتة بكم  يفاملاضية  منع طيلة السنوات أنبعد  نيالسرياأنطونيوس 

 األمـة بارب من أجل احلصول عليه ليتهيأ لـدور رمستـه لـه مجاعـة      ذيو ال    ديرةاأل أبدقبوله ب أوكراهب 

ميكثوا  أنبعد إلَّا  املستقبل بيث   تسمح قوانني الكنيسة بتعيني العلمانيني ملناصب كنائسية قيادية يفالقبطية 

يوساب طيلة فرتة و يته     األنبا   وهذا ما مل ميكنه له  ديرةاأل أبدسلك الرهبانية ب يفعدد من السنوات 

(  نيالسرياأنطونيوس لقب كراهب بأسم    ذيو البيث سيصبح نظه جيد خريج كلية اآلداب قسم التاري  

يوساب تبدأ  األنبااحلالية    وبنهاية عهد  رثوذكسيةاألشنودة بابا الكنيسة القبطية  األنبالقب باليا بو امل   

 مرابل الكنيسة القبطية     أخطر
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 ؛  -أما  السُبُّورة  يف الفصل –( نظه جيد   صورة مدرس التاري  

   فيما بعد 111( البطريرك الـ  لثشنودة الثا  ثم ( السرياني أنطونيوس   و الذي ترهنب باسم 

 البابوية سيستي   على كرا 

صراعات دامت سنوات    اسدل و الالبابوية بعد ربلة من النزاعات  سيعن كر نييوساب الثا األنبا إزابةب

زال  مـا  هـذا    و  يومنـا  إىلجابـات  إلت ألغازها تبحث عن زاما  بنهاية يوساب األنباالستار عن فرتة بكم 

ظلـم   الذيبق هذا الرجل  يفتقصه و المل و األرارة و املاس بالذنب إبسبقلوب ومشاعر بعض ممن عاصروه 

النصارى املعاصرين  قبا األعدد ليس بالقليل من  أنومل تنصفه الكنيسة احلاليه و  رعاياها    ويذكر  كثهًا

راهـب   أيجرة للخارج عن ا عرتام بو اهلو   لكنيستهم وفضلوا ترك الب د و الاث فقدوا الثقة بدلتلك األ

ائهم آبـ يكيـة يتنـاقلون عـن    مرن بالو يـات األ اآل إىلنـائهم  أبزال  ما    و نيالبابوية بعد يوساب الثا سييعتلى كر

كل من جا  بعده ليس له احلق و  الشـرعية   أنو كثهًاظلم  نيالنصارى يوساب الثا قبا األبابا  أنويعتقدون 

 نيالبابوية و  يعرتفون بالصفة الكنائسية لرجال الدين الذين تولوا بكم الكنيسة بعد يوساب الثا سي عت   كر

 شقني عنها   و منهم من اسس كنائس قبطية ريه خاضعة للكنيسة القبطية مبصر و من   بل 
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ريفوة القانون  يفية املتطرفة ذات النفوذ جرامالقبطية اإ األمةسابة جلماعة خلت ال نييوساب الثا األنباوبغياب 

 يوساب احلماية األنباجتاهل    ليفقد رجال الكنيسة القبطية من احلرس القديم عهد  أوسلطات عن جهل و ال

هتديدات شباب مان دون جو من األ يفبا يوساب نمتكنهم من امتا  عملية ترشيح بطريريك جديد خلفا لألالَّتِي 

بعض و البعضها سحب ا عرتام به مشبوهة     أديرةالقبطية اجلامعيني ت مذة رهباهنا القابعني ب األمةمجاعة 

يـة  جرامبسـهولة رريـم هتديـداهتم اإ    مورجماهل الصحرا  بعيدا عن العيون    ولكن مل تصفى هلم األ يفخر اآل

 هم    أبد رريا  رجال الكنيسة على تنصيب 

النصارى بتعاليم وقوانني الكنيسة القبطية    وفتح باب الرتشـيح   قبا األكبار السن من رجال الدين  ومتسك

اجلماعـة ث ثـة مـن رهباهنـا مـن الشـباب        أتبـا     دخلت الكنيسة بعدد من رجال الدين كبار السن ورشـح  

متَّـى  سـهم األب  أفـة    وعلـى ر  رهابيـة املتطر مني بتعـاليم اجلماعـة العنصـرية اإ   سـم و املني املتحمسني ياجلامع

و بادثـة ا ختطـام (       يفاهتـم   ذيو الـ يوسـاب قبـل اختطافـه خبمسـة أشـهر       األنباعزله  الذي  املِسكني

و املخلصني (     متَّى املِسكنيت مذة الراهب  أبدشنودة و األنبا  امللقب باليا ب نيالسرياأنطونيوس راهب ال

دير السريان     يف متَّى املِسكنيت مذة  أبد أيضًا و هو صموئيل فيما بعد ( األنبا   نيراهب مكارى السرياال

و متسكهم بتعاليم وقوانني الكنيسة بكل قـوة     أظهرواستبعدوا الث ثة من قبل رجال الكنيسة القبطية الذين 

يكون البطريرك من  أنتعاليمها وقوانينها تشرت   أنمن الث ثة    بيث  أيقوانني الكنيسة   تنطبق على  نأل

جـديرا   أيضًـا يليـق بتلـك املكانـة الروبانيـة ويكـون      بتَّـى   سلك الرهبانية يفكبار السن وأمضى سنوات طويلة 

بابـا  و ال نيباملسئولية عن رعايا الكنيسة ورجاهلا    شأن كل بطاركـة الكنيسـة السـابقني البابـا يوسـاب الثـا      

البابا كهلس اخلامس ومجـيعهم بـ  اسـتثنا  كـانوا مـن       أيضًاشر ومكاريوس الثالث وقبله البابا يؤانس التاسع ع



 

 

33 

   ومبمارســة الضــغو   نييوســاب الثــا األنبــاهنايــة عهــد  إىلشــئت الكنيســة القبطيــة أن أنكبــار الســن منــذ 

يكون املرشح قد جتاوز  أنوتشرت   1111ومبساعدة اصوات رجال الدين املواليني للجماعة مت اصدار  ئحة 

فوز و الالقبطية للرتشيح  األمةوآخرين من مجاعة  متَّى املِسكنيالرهبانية    لتعطى الفرصة للراهب  يفعا   11

عوقب فيهـا وطـرد اثنائهـا مـن     الَّتِي  بيث اسقطت السنوات متَّى املِسكنياستبعد الراهب  أخرىة و مر   

 عاما     11ت مدة رهبانيته أقل من أصبحسلك الرهبانية    وبذلك 

زال الصـرا  قـائم مـن قبـل رهبـان الكنيسـة        مـا  كنيسة القبطية حتكمها جلنة كنائسـية و و الاث بداأل كل تلك

ورهبان اجلماعة لتنصيب بطريركا جديدا خلفا لألنبا يوساب    وتدفع اجلماعة بالراهـب مينـا املتوبـد مـن     

ب و األ متَّـى املِسـكني  علم الراهـب  م أيضًا و هو علمني لتعاليمها   و املالقبطية املخلصني  األمةت مذة رهبان 

سـحب ا عـرتام بـه وطـرد      ذيو الـ دير مار مينا مبصر القدميـة   يفتتلمذ األخه على يده  ذيو الله  بيالرو

طرد منها الَّتِي  بعد اسقا  السنواتبتَّى  عاما 11الرهبان منه    ورريم انطباق شر  عدد سنوات الرهبنة 

ح منـه هلـذا   أصلسحب ا عرتام بالدير    ولكن كان هناك من هم أبق والراهب مينا املتوبد وت ميذه و

 املنصب من منظور رجال الكنيسة وقوانينها   

القبطية وألول مرة تعمل الكنيسة بالقرعة اهليكلية  ختيار بطريركا    ومل  األمةصرار وتصميم من مجاعة إوب

 أمبد أنار بطريركا هلا على مر عصورها    بيث استعانت بتلك الطريقة  ختي أنتاري  الكنيسة  يفيسبق 

 ومل تعمل به من قبل  ختيار البابا     بوالتلك األ يفالقرعة اهليكلية يهوديا مل تقره الكنيسة 

 أيطبق نظا  القرعة كوسيلة مكر وخدا  بيث دفعت با صوات لصامج الراهب مينا املتوبد دون  أنوكانت 

منه ومل يتلوث  أبقرريم وجود عدد من املرشحني من رهبان الكنيسة من هم  لصفات كهنوتية أخرىاعتبارات 
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    ديـرة مثلما بدث بتاري  الراهب مينا املتوبـد مـن عقوبـات وصـلت حلـد الطـرد مـن األ        نيتارخيهم الرهبا

 تلك الصراعات الطويلة على منصب البابوية لصامج الراهب مينا املتوبد     هيولتنت

القبطيـة    وبـذلك اسـتقرت     األرثوذكسـية وعاصروه بالدير بتنصيبه بطريركـا للكنيسـة   ليفاجأ كل من عرفوه 

 قبا األكهلس السادس بابا  األنباعنصرية وليصبح الراهب مينا املتوبد و ال عقائديًاللجماعة املنحرفة  موراأل

 النصارى وسط ذهول كل من عرفوه من رجال الكنيسة القبطية  

القبطيـة   األمـة البابوية وضعت مجاعة  سيالسادس   الراهب مينا املتوبد سابقا ( كركهلس  األنباوباعت   

مصر    وليصبح البابا كهلس السادس البطريرك رقم  يف األرثوذكسيةاملتطرفة قبضتها على الكنيسة القبطية 

 أفكـار فـذة لكـل   يـد املن و الالواجهـة   أيضًا   وليصبح  1111مايو  11تاري  الكنيسة وكان ذلك يو   يف 113

ميـه مـن رهبـان اجلماعـة املقـيمني      صوت الناطق ألسياده ومعلو الالقبطية العنصرية     األمةمجاعة  مبادي و

الصحرا  الغربية بيث حتكم وتدار أمور الكنائس القبطية من خ ل رهباهنا لتمتعها  أديرة   وخاصة  ديرةألاب

مـن   وياألقرب للمقر البـاب  هيموقعها  نأل أيضًاتطفلني    وبعد عن املدن وعيون املو السرية و الباخلصوصية 

 أيضًـا  هـي اسـتخدمت  الَّتِـي   وتنـاثرة بالصـحارى القاصـية       و املالبعيدة  ديرةقورنت باأل إذابيث املسافة 

اجلماعة    وليصبح باشية البابا اجلديد ورجاله من ت ميذه وت مـذة قرنائـه    أهدامخلدمة  أخرىريراض أل

شديه مـن رهبـان   و مروتعاليم معلميه  أفكاراجلماعة من زم ئه الذين عاصروه وتتلمذوا معه على  من رهبان

من السيطرة على مقاليد األمور  عقائديًاالقبطية األكرب سنا    وبذلك متكنت اجلماعة املنحرفة  األمةمجاعة 

 ولتحل تعاليمهم حمل تعاليم الكنيسة    
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ها الشيطانية مبرابـل هادئـة واعيـة مـدبرة مبكـر      أساليبها وأفكارا اجلديدة بترسي  كنيسته يفوبدأت اجلماعة 

  بالتعرم على البابا كهلس السادس أواطمئنوا واستقرت هلم األبوال ولنبدأ  أنبعد  ديرةودها  رهباهنا باأل

 بعد بروب وصراعات طويلة طابنة   نيخل  البابا يوساب الثا الذي

 البابا كهلس السادس
بـو  أبدى قرى إب 1111سطس أري 8 يف كهلس السادس األنبالقب بو امل 113النصارى رقم  قبا األبابا  ولد

 األجنبية اإرسالياتمح  مبحافظة البحهة مبصر وكان امسه عازر يوس  عطا    وكان ممن التحق مبدارس 

 ت    مكانياهتم وتعلمه للغاإب كثهًاالنصارى واستفاد  قبا األئه من أصدقامع بعض 

و  عياداأل يفمع عائ هتم  ديرةالنصارى الذين يرتددون على األ قبا األمل يكن له اهتمامات دينية ولكن شأن كل 

رشادات و اإألخذ النصح  ديرةرب ت تنظمها الكنائس لرعاياها للتواصل مع آبائهم من رهبان األ يفناسبات امل

 وبانيا بكنيستهم ورجاهلا    تربطهم رالَّتِي  قاتوربكات وتقضية بعض األو ال

مـن   قلي ً االقبطية اجتذبت عددً األمةمجاعة  أهدامو فكارذلك الوقت كانت هناك اخرتاقات حمدودة أل يف

على جانب كبه من  ديرةذر بيث كان كبار رهبان ومسئوىل األو احلنطاق السرية  يف   ولكن  ديرةرهبان األ

عاده عن الدير    لذا أبتلك اجلماعة بطرده من سلك الرهبانية و أفكار و مروجي قيالتعامل مع معتن يفاحلز  

الوجه البحرى وخاصة حمافظة أو  أديرةعدد املوالني للجماعة كان   يتعدى العدد القليل من الرهبان ببعض  إنف

 تلك اجلماعة     أفكارمديرية البحهة ذلك الوقت منشأ 
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بعـض الرهبـان القلـيلني     أفكـار ن الشـباب املتميـز علميـا وثقافيـا ب    وانبهر عازر يوس  عطا وبعض من زم ئه م

جيابيــة طموبــة ريــه هــذا الشــكل النمطــى إاملنــتمني روبانيــا لفكــر تلــك اجلماعــة    ووجــدوا منــهم صــورة 

 طبقة الكهنوتية    و الاملستضع  من الرهبان 

هم أفكـار ا     انسـحروا بطموبـاهتم و  قنـ و اإدارة احلـوار  إاتقـاهنم لفـن    يفرهبـان املتمرسـني   را  الاجنذبوا آل

نشا  كنيسة قبطية عظيمة للرب بأرض مصر ترضى طموباهتم وتطلعاهتم املستقبلية تسعى إالَّتِي  هدافهمأو

و  ديـرة يبادروا با لتحاق بتلـك اجلماعـة وبضـور دروسـهم    كانـت تلـك الزيـارات لأل        أن   سره ورفقائه 

رهبان القليلني بصورة متقطعة ريه متواصلة على فـرتات متباعـدة    بيـث    لتقا  مبرشديهم ومعلميهم من الا 

 جمال السيابة شركة كوكس للسيابة     يفتحق بالعمل و الكان عازر يوس  عطا قد أهنى تعليمه 

وا بفكـر تلـك اجلماعـة    أثروانقطعت لفرتة صلته مبرشديه وآبائه الروبانيني ومعلميه من الرهبان القليلني الـذين تـ  

وثقة الزائرين هبم جلذب عـدد مـن    ديرةظورة من قبل الكنيسة    وروجوا لتعاليمها واستغلوا وجودهم باألاحمل

و اعهم إقنـ يسـهل علـيهم   الَّتِـي   والدينيـة   مـور النصارى خاصة من املتعلمني الطموبني البعيديني عن األ قبا األ

 لدينية    مثال عازر يوس  باملسائل اأتأثه فيهم جلهل هؤ   الشباب ال

 ذلك الوقت     يفبدى كربى شركات امل بة املعروفة إ يفوعمل عازر يوس  عطا 

بتل مركزا مرموقـا ومكانـة    نأالشركة و يفيكسب ثقة رؤسائه  أنسن صغهة  يفولنشاطه وطموبه استطا  

 أنفــرتة قصــهة  يفمتكــن بتَّــى  بــني زم ئــه ورؤســائه بشــركة امل بــة الكــربى    فيالســلك الــوظي يفمتميــزة 

يـة هبـا مـن    داراإ مـور كثه مـن األ  يفيستحوذ على ثقة املسئوليني الكبار بالشركة الذين بدورهم اعتمدوا عليه 

 يف أيضًـا مهارات قياديـة اكتسـبها وبـرزت     و هي ة الشركة   إدارملامه خببايا العمل وإ قدرته و يففر  ثقتهم 
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اجلماعة من  أعضا ه وأبوال بوالتابعني ألو املعيوهنم عليه شخصيته    وركزت اهتمامات قيادات اجلماعة و

تلك  أفكارت الكثه من وقته لكن أخذالَّتِي  الشباب العلمانيني    ورريم انشغاله بتبعات ومسئوليات الشركة

 يفاجلماعة وع قاته القوية مبعلميه كانت قد استحوذت على كثه من فكره وقناعاته    فأصبح يغتنم الفرصة 

 املنتمني لتلك اجلماعة  ديرةجازات القليلة للرتدد على مرشديه ومعلميه من رهبان األإا

م وشـايات  إلـيه   تتسـرب  بتَّـى   ديـرة وكانت تلك اللقا ات تتم بصورة انفرادية بعيدا عن مسع كبار مسـئوىل األ 

 أسـاليب وتعـاليم و  تشـبع مبنـاهج  بتَّـى   طرد الرهبان    فكانت تلـك الـدروس حماطـة بسـرية تامـة      إىلتؤدى 

سلوكيات  يفتلك الفرتة بدث كثه من التغهات  أثنا  يفها    وأهداف إىلالقبطية للوصول  األمةقيادات مجاعة 

 ع قات ا جتماعية مع زم ئه بالعمل    و الد من ا خت   و احلالعزلة  إىلمييل  أصبحبياته اليومية بيث 

قربني منه    و املائه أقربه وأهلمنزله فأصبح   مييل للحديث وخمالطة  إىلوامتدت بوادر مربلة ا عتزال لتصل 

ويفضل الوبـدة عـن اجللـوس معهـم    وكانـت تظهـر مـن بعـض تعليقاتـه نقـد أو رفـض بعـض األمـور اخلاصـة               

األنظار فضل الصمت    بيـث ملـس بفطرتـه الذكيـة      إليهالنصارى    وبتى   يلفت  قبا األبالكنيسة و 

ا ريريبة أهنكانت تتناثرها األلسن على الَّتِي  آلرا  تلك اجلماعة صدقا و األ هلة احمليطني به من األعد  استجاب

 ذلك الوقت     أقبا وريه مقبولة من  عقائديًافوضة و مر

  بتَّى  بتعاد عن جمالسة احمليطني بهو ا كان يفضل الوبدة  فكاروبتى   يثه الشبهات عن اعتناقه لتلك األ

 منهجه العقائدى     يفكنون صدره من تغهات مبد   زه اآلرا  باإتستف
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و صـحرا  طالبـا الوبـدة    و البيـاة الرهبانيـة    إىلاستمر سنوات قليلة على هذا النهج    ليقرر فجأة الربيل 

متع كان يتالَّتِي  الشركة وسط ذهول كل من عرفه وبسده على تلك املكانة يفعزلة    تاركا موقعه املرموق ال

  زمته    الَّتِي  ظوظ الرائعةو احلهذا السن الصغه    وتلك الفرص  يفهبا 

ه ورفقا  العمل أن تثنيه عن قراره    وميضى تاركـا وظيفتـه ومكانتـه وبيتـه     أهلومل تستطع معه احملاو ت من 

متلكت من كل  فكارأو أهدامسبيل  يفوكل من عرفهم وذهلوا وفوجئوا بقراره وليودعوه حلياه جديدة اختارها 

 كيانه    

كنيسة السيدة العذرا  األثرية امللحقة بدير السيدة  يفوميضى ليقضى عاما داخل أسوار الدير    ليتم ترسيمه 

رهبـان (  و الاجلنائزية اخلاصة باألموات  ص ةالتجنيز   ال ص ة   وصلوا عليه  1118فرباير  11 يفالعذرا  

وتنقطع صلته  سيهب مينا الرباموام اسم عازر يوس  عطا ليصبح امسه الربياته السابقة    وبذ هيلتنت

 حبياته األوىل   

 
 فيما بعد   113البطريرك الـ  البطاقة الشخصية لعازر يوس  عطا   مينا الرباموسي ( ثم   مينا املتوبد ( ثم   كهلس السادس ( 
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الـدير أظهـر فيهـا و  ا كـبها      يفث سـنوات    عـازر يوسـ  عطـا سـابقا ( ثـ       سيمضى الراهب مينا الربامو

جيمع بشخصيته القيادية عددا كبها  أنة الدير وقياداته    واستطا  دارتزا  كبه إو الوطاعة لقوانني الرهبنة 

سـرية تامـة ملـن     يفالقبطيـة العنصـرية ولكـن     األمةمجاعة  أفكارمن رهبان الدير بوله    وتسلل ايل عقوهلم ب

لقـا ات واجتماعـات انفراديـة     يفاجتذب بوله جمموعة من الرهبـان  بتَّى  بذكائه الفطرى    يطمئن هلم كلية

النصارى وأهـدافها      قبا األ أبوالالقبطية بول الكنيسة و األمة أفكارحتلي ت وشرح  يفليلقنهم دروس 

مـع   ديـرة ن زوار األالدينيـة مـ   مـور كما كان بريصا على ا لتقا  ببعض الشباب وخاصة املثق  البعيد عـن األ 

 عائ هتم كما بدث معه سابقا    

وكذلك العلو   اإرسالياتمدارس  يفتلقاها الَّتِي  العلو  الدنيوية يفعن كثه من الرهبان  ميو بثقافته ومتيزه العل

ــي  الدينيــة ــرةاأل يفتلقاهــا الَّتِ ــؤثر بقــوة  أناســتطا   دي ــه ا   يفي ــدير مــن العلمــانيني بفطرت لذكيــة عــدد مــن زوار ال

فهمـا هلـم ولطموبـاهتم عـن ريـهه مـن رهبـان الـدير          كثـر و األه األقرب أنوبيث  اآلخرين يفوشخصيته املؤثرة 

ة الـدير    ورريـم   إداراسـتوق    الـذي أصبح لـه مريـدين داخـل وخـارج الـدير    األمـر       بتَّى  البسطا    

مـن   أبـد الفرصـة ألن ميسـك    إعطـا  دير وعد  األمور الدنيوية امللتز  بقوانني ال يفحماولته الظهور مبظهر الزاهد 

 دانة    إأخطا  أو  أيمرشديه عليه 

 أندارة الدير ملست يف تلك الشخصية القيادية طموبات خفية   تتناسب وبياة الرهبنة    لذا رأت إأن ا  

 ترشييحه    وبالفعل مت اآلخرين يفترشيحه أسقفا تتناسب وشخصيته ملا يتمتع به من صفات قيادية ومؤثرة 

غربية تكرارا و اليؤانس أسق  البحهة  األنبا   وباول معه  1161يوليو  18يو   يفورسامته لدرجة كهنوتية 

ه رفض بشدة املناصب القيادية الكنائسية    مصرا ومفضـ  عليهـا بيـاة    أنإلَّا  اعه لقبول منصب أسق إقن
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ه ومل ينكـر عليـه متيـز    أبـد   لكـن مل خيتلـ  عليـه    ه   أمـر بـهه مـن    يفأوقـع الكـثه    الـذي  مرالرهبنة    األ

 قيـاديّ جـدى    وفشـلت معـه احملـاو ت املتكـررة مـن       و األمـر األهـم   ألاصه للكنيسة القبطيـة وهـذا   إخ و

منه سنا ومكانه كهنوتية    وكعادته أصر على  أكربيتمناه من هم  ذيو الاعه مبنصب أسق  إقن يفالكنيسة 

  الَّتِـي   والقبطيـة املتطرفـة    األمـة الفكريـة جلماعـة    انتما اتـه وقناعاته وطموباتـه و  رفضه فهو أعلم منهم حباله

 تلك الظروم     يفيستطع البوح هبا 

التأثه على جمموعـة ليسـت    يفهتا بيث ريلبت شخصيته القيادية إدارة الدير رفضت عودته حتت إدارولكن 

من اجنذاهبم وو ئهم ملرشديهم ومعلميهم من رهبان الدير     أكثربالقليل من رهبان الدير اختذوه أبا روبيا هلم 

 والقبطية  األمةشديه من رهبان مجاعة و مراث ومل تنقطع صلته و  تلقيه التعليمات من معلميه بدكل تلك األ

 ريهـم  بإه مع زم ئه بالدير وأبوالط عهم على إهم وأوامر لقيلتقا  هبم وتو ا كان يغتنم الفرص لرؤيتهم الَّتِي 

هم أتباعهم أو أبدثنا  زيارات أاجلماعة    وكان ذلك  فكاراجلدد من رهبان الدير املنضمني أل عضا عن األ

 املناسبات الدينية     يفللدير و

 يفمنهم علـى أن يسـتمر    إصرارًا أكثرة الدير عودته وعد  الرتاجع عن قرارها    لكنه كان إدارورريم رفض 

هـار  إظويعيـد الكـرة مـن جديـد ب     أسوهاج    ليبـد  أديرة أبد إىلأس وقرر ا نتقال سلك الرهبانيه    ومل يي

 يفلتزا  بقوانينـه    لتكـون تلـك الفـرتة بـدير سـوهاج مـن الع مـات اهلامـة          و ا طاعة لقيادات الدير و الالو   

ارها وحبكـم  رأسـ الكهنوتيـة و  مـور األ يفبياته    بيث اسـتطا  بعـض رهبـان الـدير مـن قياداتـه املتمرسـني        

كشـ  عـن بعـض    و اليكشفوا عن الكثه من م حمـه الشخصـية املسـترتة وتعريـة بقيقتـه       أنخربهتم وعلمهم 

 الفكرية انتما اته
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ديـر السـيدة    يف  عازر يوس  عطا سـابقا (   سيسوهاج تكررت نفس تفاصيل جتربة الراهب مينا الربامو يف

جلسـات   يفالراهب مينا جيمـع بولـه جمموعـة مـن الرهبـان      ب إذاالعذرا     بيث اعيدت الكرة بتفاصيلها و

ة الدير إداربدثت العديد من املشاكل داخل دير السيدة العذرا  لرفض  أنبه بالسرية    وكان أشوبوارات 

الكثه من ع مات ا ستفها  بول شدة و   تلك اجملموعة من الرهبان  أثار الذيعودة الراهب مينا    األمر 

 هب مينا    االر أنردهم على قرارات الدير بشله لدرجة مت

اختار  ذيو الالرهبان القدامى  أبدشنودة املسمى باسم  األنبامبجموعة من الرهبان بدير سوهاج   دير  إذاو

 شنودة باليا نفس ا سم ( يلتفون بول الراهب مينا مظهرين و  ا شديدا له     األنبا

يتمتع به الراهب مينا    ومل يكن بالعسه  الذيلة حتليل مقومات هذا التأثه مبسئوىل الدير حملاو أخذ الذيمر ألا

ارها ومداخلها وخمارجها وخباياها على أسراملسائل الكهنوتية و يفعلى كبار رهبان الدير بسوهاج املتمرسني 

اتوا مطيعني ببتَّى  على عقول و نفوس تلك اجملموعة من الرهبان سيكش  سر استحواذ الراهب مينا الربامو

 فرتة وجيزة     يفه أوامرمنفذين لكل 

ستما  وجدوه على و ا ردود و الاحلوار  يفه سلوبالدير وتفحصهم أل قياديّخ ل جلسات انفرادية له مع  و من

و  لقيالتأثه على املت يفاستخدا  العني  و هو درجة عالية جدا من التدريب على درب من دروب السحر   

 أنسيطرة على فكره وقراراته دون و العافه للتمكن منه إضستحواذ عليه وو ا نفوذ ايل نفسه الو ستمع    امل

زالوا     ما واستخدمها كهنة اليهود قدميا و تيالسلك الكهنو يفطريقة معروفة  و هي يشعر بتلك املرابل   

السـيطرة علـى الكنيسـة     يفني اسـتخدمها الراهـب راسـبوت   الَّتِـي   و هي وهلا علومها وخطواهتا وتدريباهتا   
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من كتب السحر املتوارثة عن اليهود وكهنة املعابد  و هي لقيصرة روسيا وبتى على قصورها    األرثوذكسية

 سيسحرة التنويم املغناطي أيضًاهم    وأتباعالسيطرة على  يفالوثنييني بيث هلم عدة طرق من دروب السحر 

    

 

 
  بَكَمُوا بِها احلُكَّا  مسيطرة و ذة ؛ عيون نافِ( تني راسبو  و السادس ( كريلس   بني 

تصـدى هلـا   و اللـيس عنـدما يعجـز علـى تشـويه احلقـائق       إبالسحر هو مدرسة من مدارس  يفواستخدا  العني 

 رؤيتهم لألمور     يفتلبيس على العامة و التزيني الباطل  يفبدى حماو ت الشعوذة إ هي  و

 يفالقلـيلني جـدا هلـم صـفات شخصـية و قـدرات معينـة   تتـوافر          شـخاص ن األو تقتصر على نوعية معينة مـ 

     اآلخرين

  للتأثه على احمليطني هبـم    و استخدا  العني يفمعروفني تارخييا برزت قدراهتم الشخصية  أشخاصوهناك 

ه لـيس بـدافع   روامنسياق ألو ا وم من صاببها   و  متلك النفس ريه الطاعة و اخلصباغ هالة من الرهبة إ

ا ضـعفا مـن النفـوس فتسـاق     إمنه و  لدماثة صفاته وكر  خلقه   وأفكاراحلب و  الو   ملبادئه و  ا قتنا  ب
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النفس  يفا خترج من عينه فتبعث أهنتبدو كلماته وكبتَّى  من خ ل هذا الشخ    إلَّا  معصوبة األعني  ترى

ئق   و  يكون له نفس التأثه على الذين مل يروه أو يعاصروه خوم ورهبة تتملك منها وتعميها عن رؤية احلقا

 اختفائه     أوهذا التأثه مبجرد انقطا  هذا الشخ  ورييابه  هي  وينت

الذين يتمتعون بقدرات خاصـة هلـا تـأثه السـحر ومميـزة لشخصـياهتم    مجـال عبـد          شخاصهؤ   األ و من

التـأثه    وحتـيط    يفقـواهلم  أودة احلـاىل    نظـراهتم تسـبق    شـن  نبـا و األراهـب راسـبوتني   و الالناصر وهتلـر  

السـؤال عـن    يفطاعـة دون اخلـوض   و الا قتنـا   إلَّـا   يصبح كاملشلول نفسيا   ميلـك بتَّى  املستمع هلم بس سل

 اهلدم املعلن     أوا  استفسارات تعرقل مسهة هذا ا قرتاح إبد أوتفاصيل املوضو  املطروح 

 أيـدي هذا اجملال من السـحر علـى    يف  عازر يوس  عطا ( قد تلقى تدريبات  سينا الربامووكان الراهب مي

تمرسني و املكتب العهد القديم  و منالقبطية املتقنيني لكل علو  السحر املتوارثة عن اليهود  األمةرهبان مجاعة 

احلالية لرجال الكنيسة  ديرةها باألكادمييات لتعليمأ هذا الشأن و يفزالوا    وهلم مراجع  ما واعها وأنكافة  يف

جمال العني فقط ولكن كل دروب السحر ومدارسه    ومبنتهى القوة اختذت ادراة  يفالقبطية احلاليني    ليس 

وهنيه عن استخدا  السحر  سيالدير بكبار رهباهنا قرارات بازمة شديدة اللهجة مبراجعة الراهب مينا الربامو

ليم املسيحية ومدرسة شيطانية   تليق براهب يبحث عن رضا الرب    ومؤكدين باعتباره كفر وخمال  للتعا

شرور اليهود تنفث مـن عيـوهنم    وطـالبوا    ى  أعلى حتريم املسيح للسحر وخاصة مبا يتعلق بالعني عندما ر

 رتاجع عن استخدا  تلك املهارات الشيطانية    و الالراهب مينا بالتوبة 

و املكـر   يفم مل يطمئنوا ملصداقيته واعتربوا حماولته اسـتمرارا  أهنإلَّا  ه بالنصيحهأخذائه ل ستجابة وإبدورريم 

يقافـه  إ  علـى قـوانني ورهبـان الـدير   مت     سيال ثرقد يكون هلا األالَّتِي  وديعة للبقا  اطول وقت بالدير   اخل
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   ومل يكن قد استكمل اخلمس  اعقائديًتوبة عن تلك السلوكيات املرفوضة و الوعزله لفرتة ملراجعة اجتاهاته 

 استبعاده  أوسلك الرهبانية  يفذا كان يصلح ل ستمرار إ زمة لتقرير ما و ال نيتارخيه الرهبا يفىل وسنوات األ

منطقة تل  يفمكان مهجور بعيد عن األعني  إىلمن الدير لقضا  فرتة عزلته هاربا  سيوخرج الراهب مينا الربامو

و اجملتمع    وتبعـه عـدد مـن الرهبـان املوقـوفني       يفاخلارجون على القانون إلَّا  دمية   يرتادهالطوابني مبصر الق

    ديرةطرودين من األامل

 السحر األسود
 حييتهم فيها رجال ورهبان الكنيسة القبطية مبمارسة السحر    فقد سبق واهتم مسيالَّتِي  ىلومل تكن املرة األ

 حيملصـر    واعتـرب مسـي    ميسـ  صر مبمارسة السحر وكان ذلـك قبـل الفـتح اإ   م أقبا الرومان الكاثوليك 

الرومان املسيحية القبطية مزيج من املسيحية وطقوس الديانة الفرعونية الوثنية القدمية    لذا وصلت بروب 

 سيحية    للكنيسة القبطية حتت اسم امل أتبا يف الشر كل الشر  نبادة    وكانوا يروحلد اإ قبا الرومان لأل

منشـأ رهبانيتـهم    أننتمني للديانـة القبطيـة فئـة ضـالة و    و املالرهبان القدامى  يف نوكان املسيحيون الرومان يرو

معابدهم ومساكنهم ومغاراهتم القدمية    وكان  و بقايامؤسسها الشيطان بيث كانوا يسكنون قبور الفراعنة 

عاقـب اهلل فراعنـة مصـر        أننـة بـن  العهـد القـديم منـذ      الوثنيـة ملعو  ماكنالرومان املسيحني يرون تلك األ

بعيـدا عـن    مـاكن تلـك األ  يفريههـم فـرتات طويلـة     أوقديسني  أوالنصارى سوا  رهبان  قبا األويعتربون بقا  

بداهنم جنسة عرضة  لتبـاس الشـياطني هلـم    وكـانوا ينكـرون علـى       أطهارة جيعل و التوافر املا  ل ستحما  

عادات و ال  الفرعونية مسااختياراهم لألبتَّى  ارى ببهم وولعهم بكل ما ميت الفراعنة الوثنيني   النص قبا األ
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مـور كـان   أالفراعنـة وكلـها    أفعـال ب أسـوة ابتفـا هتم بعـروس النيـل    بتَّى  ناسبات الفرعونية   و امل عيادو األ

 منذ فتح مصر     س  الرومان وبرمها اإ ويُّينكرها مسيح

وعـدو اهلل   عهـد موسـى  فرعون مصـر   و هو   امللعونة مثل رمسيسمساالنصارى لأل قبا األاختيار  يف نويرو

ا جـرأة علـى اهلل وحتـدى لـه وبـب للفراعنـة       يزيس وبـورس وريه ـ  إ  آهلة الفراعنة الوثنني مثل أمساوكذلك 

تواجـدها   أمـاكن نيـة و القبطيـة فـوق املعابـد الفرعو    ديـرة م كـانوا يبنـون األ  أهنـ بتَّـى   يطغى علـى مسـيحيتهم     

 إبيـا  قبـورهم و  يفنبش و الار السحر املتوارث عن الفراعنة وكذلك خرائطهم أسر  وبتفظون بالكثه عن 

الفراعنة  إىلتفاخر با نتما  و الآثارهم  يفالعمل  يفتماس الرزق و الالتخاطب بينهم     يفلغتهم واستخدامها 

شركني   وما زال و املمن فر  ولعهم بالفراعنة الكفرة  أقبا يني بلفظ م استبدلوا كلمة مسيحأهنبتَّى  امللعونني

هم ينظـرة مسـيحي   تلـك    زالـت  مـا  الكنـائس املسـيحية خـارج مصـر    و     حياآلن هذا املعتقد من مسي إىل

 مصر وكنائسها   قبا أل

نهم مبمارسة السحر    فقد النصارى ذاهتم رهبان آخريني م قبا األيتهم فيها  الذيىل واملرة األ أيضًاومل تكن 

أنـه  ب ي ديرابـع املـ  و الالقرن الثالـث   يفأنطونيوس  بفسهم مؤسس الرهبانية األأنالنصارى  قبا األسبق واهتم 

 ه ضمن عقيدة الكنيسة    أدخل هوت املسيح و أكان أول من ابتد  مبد

نوا يسمون باملسيحني جيلهم وكااأنبيث كانت هناك مذاهب مسيحية  تؤمن بفكرة  هوت املسيح وكانت هلم 

 سكندرية    اإ وكانوا بكمون كنيسة -األرِيسِيِّيِن  –ريوس املصريني اآل

قدميا للكنيسة مت نقل فكرة  هـوت املسـيح عنـه وترسـيخها علـى ا عتقـاد       أنطونيوس الراهب  أتبا وباخرتاق 

عا  أنطونيوس من الراهب  سكندريةإا أساقفةاآلن    بيث طلب  إىلالنصارى  قبا األعليه كنيسة  الذي
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اعهم ب هـوت  إقنـ النصارى و قبا األ إىلللحديث  سكندريةاإ إىلخيرج من عزلته ومغارته وبضر  أن   611

ــة عــا  واســتقبله     مــا  الســيد املســيح    وهــذا  ــه بالصــحرا  وكــان عمــرة مائ ــه فخــرج مــن مغارت ه أتباعــفعل

ه سـحر النـاس   أنـ    قيـل   سـكندرية قليلـة باإ  أيـا  دوا له ومكـث  الذين كانوا يرتددون عليه ومه سكندريةباإ

يل جنمرجعيته مل تكن اعتمادا على اإ أناآلن    و قبطيعهم ب هوت املسيح على املفهو  الأقنخبطبه وك مه و

 إىلبل من كل كلمة خرجت منه واعتربوها قيلت بروح القدس على لسانه واختذوها دستورا حلياهتم وكنيستهم 

 ية رفضت مقولته وتعاليمه أرثوذكس أخرىانقسا  الكنيسة وقتها وانشقاق كنائس  يفه كان سببا أنن    واآل

كهلس فيما بعد بعهد عبد  األنباسمى بو امل  عازر يوس  عطا سابقا (     سيوعودة للراهب مينا الربامو

 الناصر  

ير    واختار مكانا مهجورا معزو  عن الناس   عازر يوس  عطا سابقا ( الد سيترك الراهب مينا الربامو

تطفلني     مكانا يسمى تـل الطـوابني مبصـر القدميـة    وهـذا      و املتلصصني و املبعيدا عن اعني السلطات 

به مع جمموعة من  أقا الراهب مينا و إليهذلك الوقت    هرب  يفاخلارجني عن القانون إلَّا  املكان كان   يرتاده

     ديرةطرودين من األو املفني الرهبان املوقو

اجلماعة  أعضا اب اجلامعات وظل على التواصل مع جمموعة من شب إليهه يرتددون عليه واجتذب أتباع أصبحو

الذين كانوا يقومون بزيارات سرية له وزم ئة  عقائديًاالقبطية املنحرفة  األمةلتقا  مبعلميه من قيادات مجاعة و ا 

 أعمـال يـدين افتتنـوا ب  و مرلكل من الراهب مينا وزم ئـه ت مـذه    أصبحتعليمات    ولو اومدهم بالتوجيهات 

كـثه مـن    أصبحذا  صيت املكان بوجود رهبان يقيمون وبتَّى  السحر الشيطانية وتأثهاهتم على النفوس   

خرجيى اجلامعـات  م وأفعاهلم    وكان من املرتددين من اهلأقوالنصارى يرتددون على املكان مفتتنني ب قبا األ



 

 

47 

 هـدام خلصـني أل و املاملنـتمني   أشـدّ  و مـن اجلماعة وأصبحوا من ت ميذه  أهدامافتتنوا بفكر الراهب مينا و

متَّـى  راهـب  و المينا الصموئيلى فيما بعد     نباو األفيما بعد     نيهم القم  مكارى السرياو مناجلماعة 

اسـتبدال تعـاليم وقـوانني الكنيسـة      يفة واعمـدة هامـة   هر شخصيات الكنيسة القبطيـ أشومجيعهم من  املِسكني

عنصرية املتطرفة    ومجيعهم بذلوا اجلهد و ال عقائديًاالقبطية املنحرفة  األمةالقبطية واستبداهلا بتعاليم مجاعة 

 األمـة مصـر وترسـي  مفـاهيم وتعـاليم مجاعـة       أقبـا  الشيطانية ل ستحواذ على عقول وقلـوب   ساليببكل األ

 انتما ا هلا عن انتمائهم للمسيحية     أكثرالنصارى  قبا األليصبح القبطية 

خـريج كليـة   ( سـعد عزيـز        هـو   سـي خل  ت مذه الراهـب مينـا الربامو  أ متَّى املِسكنيخه الراهب و األ

لـى يـد الراهـب مينـا     ثره بفكر اجلماعة وتتلمـذه ع أالصيدلة وكان ميلك صيدلية مبدينة دمنهور    وكان قبل ت

سيصبح معلم نظه جيد    الذيهو  متَّى املِسكنيراهب و ال    عياملولعني بالفكر الشيو أشدّمن  سيلرباموا

 له     بيب الروو األشنودة البابا احلاىل (     األنبا

هو وزم ئه وت ميذه  ديرةيقافه لفرتة عن ا ستمرار كراهب باألإعوقب ب الذي سيويستمر الراهب مينا الربامو

 الـذي القبطية    وظلو فرتة هبذا املكـان   األمةجدد جلماعة  أعضا و أتبا لتأثه على مريديهم واجتذاب ا يف

    قبا اآلن مزار لأل إىل أصبحذا  صيته و

و  عضا زيادة عدد األ يفالقبطية العنصرية  األمةنتمني لفكر مجاعة و املوخارجها  ديرةساهم الرهبان داخل األ

  ديرةية وقيادية داخل األإدارمنهم من يتقلد مناصب  أصبحالنصارى    كما  قبا األمن  على الكثه تأثهال

املكانة الكهنوتية الكنائسية بفكر تلك اجلماعة الضالة ممـا كـان لـه تـأثه      ويتأثر بعض رجال الدين من ذ أيضًاو

من العلمانيني املسيطرون على النفوذ  أصحابهلم نفوذ داخل الكنيسة مبساعدة  أصبحهم    وأتباعكبه على 
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وا يتحكمون أصبحبتَّى  شئون املالية للكنيسة   ومارسوا كل الضغو  على قيادات الكنيسةو ال لِياجمللس املِ

النصـارى   قبـا  األرهبان اجلماعة القدامى عندما نفـوا بابـا    أوائلكما فعل  ديرةاأل إىلعزل البطاركة ونفيهم  يف

بـو  بالصـحرا     األنبادير  إىليؤانس  األنباالنطرون ومساعده  وادياموس التابع هلم بدير الرب إىلكهلس اخلامس 

اعمدة اجلماعـة علـى البطريـرك يـؤانس وعـد        أبدع ن العصيان بقيادة القم  سورجيوس إالشرقية    ثم 

ق تعـاليمهم  نقـ ب عليـه عنـدما رفـض تطبيـ     و ا مكـاريوس   األنباا عرتام به عهد امللك فؤاد    ثم ترشيح 

 سـي م ارريموه علـى التنـازل عـن كر   أهنالدير    وقيل  إىلولكنه مل يتحمل ضغوطهم فرتك البطريركية واعتزهلا 

    نييوساب الثا األنباالدير    ثم جا ت مربلة البطريرك اجلديد  إىلالبابوية ونفوه اجباريا 

و س التحريضـية لنشـر مفهـو  العـدا      القبطية للكنـائس مـن الـدرو    األمةووضحت م مح اخرتاق فكر مجاعة 

حتـل علـيهم   الَّتِـي   فرح باملكارهو ال اآلخرينرتب  مبصائب و اللكنيستهم     ميكراهية لكل من هو ريه منتال

 قوله : يففربا كلما بلت مصيبة أو سو  باملسلمني وصدق اهلل تعاىل  األجراسمثلما بدث اآلن عندما تقر  

 َنَّ اللَّهَ ةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَبُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا   يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِإِنْ تَمْسَسْكُمْ بَسَن

   بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

وفربهم     بل كلما نزل باملسلمني السو  جتدهم من شدة ريبطتهم بدجراسهم يو  األأأن تقر  مل تعد تكفيهم 

 قد و احلأو تأجيل مشاعر الشماتة  إخفا وقت    ريه قادرين على  أيب يو  و أي يفهم أجراسيزريردون ب

      عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْ ِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

نود سيحية من قلوهبم وكنائسهم    أخرسهم اهلل وأخرس أجراسهم وسلط عليهم جو املأبادت كهنتهم احملبة 

 أوىل بأس شديد     اللهم آمني 
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فتحوا أبواهبا لعودة مجيع مواليهم من بتَّى  ديرةوما أن ارتقى رهبان تلك اجلماعة العنصرية مناصب قيادية باأل

 سـي طرودين    ومت ترسيم رهبان جدد من اعضائهم    فـدخل الراهـب مينـا الربامو   و املالرهبان املوقوفني 

دير مار مينا مبصر  إىلومت قبول وترسيم ت ميذه رهبان بالدير    ثم انتقل وت ميذه     ديرةاأل أبدوت ميذه 

و  وائلملوك الفراعنة الوثنيني األ أبداطلق على نفسه الراهب مينا املتوبد   واسم مينا هو  أنالقدمية وكان 

 ميفكر تلك اجلماعة وين تلقني الرهبان دروس عن يفمينا موبد القطريني (    وأصبح ميارس كامل بريته  هو

ياهتم للوصول إمكانالنصارى    وتدريبهم عن كيفية استخدا   قبا األقدراهتم املعنوية للتأثه على العامة من 

الراهـب مينـا    مـي ها    وزادت زيارات قادة اجلماعة من الرهبان القـدامى مـن معل  أهدافحتقيق  إىلباجلماعة 

سـبل   يفختصصـية   أخـرى كلتها ونشـر تعاليمهـا    و  و هي اجلماعة   دروس توعية مبا خي  خططلقاللدير إ

عهـد  و الكتـب السـحر مـن متوارثـات اليهـود       يف أيضًـا وطرق التأثه على العامة واجتذاهبم ل نضما  هلـم    و 

يوساب وق  هلم بكل ما استطا  من قوة وقا  بسحب ا عرتام بدير مار مينـا مبصـر    األنباالقديم    ولكن 

    القدمية 

كان يسمى وقت رسامته الراهب متى  ذيو ال متَّى املِسكنيبينهم الراهب  و منوانتقل الراهب مينا مع ت ميذه 

بصون وق   مجاعة  أشدّالقلمون جبوار مدينة مغارية باملنيا    بيث  واديصموئيل ب األنبادير  إىلالصموئيلى 

اآلن مبحافظة املنيـا خاصـة    بيـث منـهم مجاعـة       إىلصرية يظهر م حمها العنالَّتِي  والقبطية املتطرفة  األمة

ت مذه الراهب  إىل   وكان قد انضم  نييوساب الثا األنبامن قبل  أيضًايقام هذا الدير إجنود يسو     و مت 

الراهـب مينـا   عـازر     إىلقـرب الت ميـذ   أشنودة باليـا (    وكـان ومعلمـه     األنبانظه جيد    متَّى املِسكني

عنصـرية    ممـا جعلـه    و الدها  و الـ املكـر   أسـاليب كـل   يفعطا (    بيث فاق نظه جيد معلميه  يوس 
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و  متَّـى املِسـكني  القبطيـة مثلمـا بظـى بتلـك املكانـة معلميـه الراهـب         األمةبظى بشخصية مميزة لدى مجاعة 

لـى موافقـة قيـادات    احلصـول ع  يفراهب مينا املتوبد    وباول نظه جيـد ا عـرتام بـه كراهـب ويفشـل      ال

ــي  الكنيســة و علمــت حبقيقــة انتمائــه للجماعــة ورفضــهم ملســلك معلميــه املتطــرم   وجتــرى الصــراعات   الَّتِ

يني للبابا يوساب    و الية وبني قيادات الكنيسة القبطية املجرامتلك اجلماعة اإ أتبا روب بني و احلنزاعات ال

 فرتتـه بنهايـة مأسـاوية لـه    و     هيا يوساب للكنيسة وتنتـ بان بكم البابأاث كما استعرضناها بدومتضى األ

يتم ترشيح الراهب مينا بتَّى  وكما استعرضناها    نيجترى تفاصيل اختيار البابا اجلديد خلفا ليوساب الثا

القبطيـة    ويـتم تنصـيب     األمـة اعمـدة مجاعـة    أبـد أثناسـيوس   األنبا  عازر يوس  عطا سابقا ( من قبل 

 113توبد بطريركا للكنيسـة القبطيـة بعـد فـرتة طويلـة مـن الصـراعات ويصـبح البطريـرك رقـم           الراهب مينا امل

 للكنيسة القبطية ويلقب بالبابا كهلس السادس    

 إىلمبصر من عهـد عبـد الناصـر باخلمسـينات      األرثوذكسيةالقبطية حبكم الكنيسة القبطية  األمةوتبدأ مجاعة 

 إحلـاق و هم أعـدائ عال الفـ  بـني   إشـ وقيعـة و و الية باملكر جراما اإأعماهلومرابلها  أخطريومنا هذا    لتمر ب

 يومنا هذا  إىلها إجراماث   ميكن تصور مدى خطورهتا وأبدمصائبهم    و يفشماتة و الالضرر هبم 

 تعميم السحر األسود

الكنيسة    مل  أمورعلى نشا  الكنيسة القبطية يتم اعتماد السحر كوسيلة أساسية للسيطرة إوألول مرة منذ 

بالسحر داخل الكنيسـة    ولكنـه كـان يقتصـر      تييستعني بعض العاملني بالسلك الكهنوالَّتِي  ىلوتكن املرة األ

على فئة قليلة تستخدمه بالسر دون تعميمه    بيث التعاليم املسيحية حتر  السحر وتعتربه كفر صريح ودرب 
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   ولكـن قيـادات الكنيسـة القبطيـة اجلديـدة وبتعليمـات مـن         لـيس    وملعـون كـل مـن ميارسـه     إبمن دروب 

يفتقدها رجال الكنيسة وكهلس السادس الَّتِي  الروبانية مورالسحر كتعويض عن األ إىلجلأت  ديرةرهباهنا باأل

     وباشيته

واهـب  ممـا يتمتعـون مب   تيالسـلك الكهنـو   يفعـاملني  و الرهبان و ال ساقفةلذا خصصت دورات تدريبية لبعض األ

 النصارى كهلس السادس  قبا األوقدرات شخصية لتقبل علو  السحر مثلما فعل الراهب مينا املتوبد   بابا 

ممن توارثوا علومها من اليهود واتقنوا فنوهنا     ديرةالدورات يشرم عليها كبار رهبان اجلماعة باأل وكانت تلك

كثهة  أخرىجمال استخدا  العني فقط    بل جلأ لطرق  يف هذا اجملال    ليس يفوكان كهلس السادس بارعا 

تشهد جتمعات الَّتِي  وناسبات الكربى و امل عيادمما يستخدمها السحرة على املسارح    فكان يستغل فرتة األ

 ذين كانواو البسطا  مبساعدة معاونيه    و الالنصارى ليقو  خبدا  العامة من رعايا الكنيسة  قبا األكبهة من 

م أبواهليعرفون  ذيو الابتفا ت الكنيسة  يف شخاصيعطوه بعض املعلومات اخلاصة ببعض املتواجدين من األ

بالظروم احمليطة هبم    خيرج على رعاياه    ثم  ملا و اإتأكد من م حمهم و الومشاكلهم    وبعد مراقبته 

النظـر ثـم خيـربه     إليـه احلضـور ويطيـل    أبـد  ىلإأو ا بتفا ت يتوجه بنظـره   ص ةبعد تأديه الطقوس اخلاصة بال

 قبا األبدوره نقلها لبابا  ذيو الالكنيسة  آبا  بدا عرتام أل أثنا إلَّا  هبا بدمل يبح ألالَّتِي  ومبشكلة له    

 مو  ويتسابقون لتقبيل يده وقدمه للتربك به ونيل حمبته ورضاه    و اجلالنصارى    فيهلل احلضور 

صـابب  إلَّـا   املتواجـدين   يعرفـه   أبـد ومفاجئة احلضور خبرب خيـ    سلوبتكرار هذا األ وكان بريصا على

سبوعيا أو كلما أملت أثنا  ا عرتام أيبوح له هذا الشخ  بالسر  الذية   وطبعا رجل الكنيس       ن أالش

 به مشكلة(    
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زوجـني مـن    إىلار أشـ لكـ   و ها على سبيل املثال هذا احلدث عندما توق  كهلس السادس فجـاة عـن ا  و من

فتكر ان ربنا نتم زع نني ألإاحلضور وسط مجو  ريفهة من رعايا الكنيسة وكانا بزينني لفقد ابنهما    قائ    

هذا العا     وذه  ملعرفة البابا بظروفهما    ومل يكن الـزوج يعلـم حبمـل     يفابنكم ( ليبشر ا حبمل الزوجة 

الزوجان من  ىالكنيسة    وهلل اجلمو  وبك يفبيها ألإلَّا  كن متيقنة ومل تبحبيث مل تزوجته وذهلت الزوجة 

 معجزاته    إىليفت تلك الواقعة أضليختار له اسم مرق     و إليهاهبا للطفل ذهبا به إجنالفربة    وفور 

 ا    يفتكر ابنهمبتَّى  رجال الدين قائ  وهل ينسى الرب أبدعاتبها عليه الَّتِي  احلادثة و هي

ت مسة مميزة حلضورة    ومل تعد بضور أصبحبتَّى  اث بكل مناسبة ومجع من احلضوربدوتكررت تلك األ

 أدَّى الـذي تـه ومعجزاتـه علـى املـأل    األمـر      آبـدى مفاج إالصلوات خالصة للـرب    ولكـن بـدافع معاينـة     

 يفاحلضـور   أبـد  أنبتَّـى   بابـا    واعتباره   يليق مبكانة دينية حبجـم ال  سلوباستنكار هذا األ إىلبالبعض 

 (  يابضر املفاجأة وماش يانا جأيه النهاردة (    وآخر قائ    إذات مرة علق مازبا   ياترى الفقرة اجلاية 

التياتروهـات   يفبه بفقرات السحرة على املسـارح و أشالنصارى مل يتقبل هذا العبث واعتربه  قبا األالقليل من 

رجال الدين السكوت على  أبدمثل الكنائس و  مبكانة القائمني عليها    كما مل يستطع  و  تليق مبكان عبادة

تلك التصرفات واعتربها اهتامـا للعقيـدة با نتقـاص عنـدما يلجـأ رجـال الـدين ملثـل تلـك األمـور جلـذب رعايـا             

 عليهم     تأثهو الالكنيسة 

 ذيو الهبذا املنهج  خذو األجال الكنيسة لتعميمه لر إشارةبدأه كهلس السادس كان  الذيطبعا هذا املسلك 

 الكنائس     يفما زال متبع 
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املناسـبات الكنائسـية    يفضـور  و احلار اجلمـو   إهبـ  إىلهذا احلد بل تعـداه   إىلمل يتوق  عمل الكنيسة بالسحر 

صـلبان  و ال  العصـا املذهبـة   بابا الرباقة بتتطريزاهتا املبهرة وتيجاهنا الغريبة امللفتة واسـتخدا و المب بس الكهنة 

ر وتل  وتدالَّتِي  طاقاتو الاجلو املفعم بالبخور     إىلافة ضلية باإااملنقوشة برسومات خي خرىو األالعتيقة 

 باملكان    
 

 
لبان من الذهب اخلال  املُرصع باجلواهر يجان و صُو تِ، موشَّاة بالذهب بريرية و م بس وسيقا أوركسرتالية ، و مُ، خبور 

   خَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِفَ فرعون :  يفتعاىل اهللُ ؛ قال !! إضافةً لسِحر السحرة فرعون سَلَفِهِم  بق األصل منطِ !!!

غال العقول إشعاملني بالسهك    ل ستحواذ على العيون وو الا السحرة إليهيلجأ الَّتِي  املعروفة مورلها من األوك

فيسهل على رجال الكنيسـة الـتمكن مـن عقـول وكيـان احلضـور         ليست من الدين  أمور إىلنظر و البا هتما  

به أشـ برجـال الكنيسـة حلـد     ميانترسي  مفهو  اإسيطرة الكاملة عليهم    وو التعاليم  أيوهتيأهتم  ستقبال 

 هار الطاعة هلم حلد العبودية    إظبالربوبية و

استنكرها بعض املنشقني عن الكنيسة املتحولني للعقيدة املسيحية للربوتوستانت    بيـث  الَّتِي  موراأل هيو

و عـني  زريللـة لأل و الن البهرجـة  هذا الكـم مـ  الكنيسة الغربية لظهور رجال الكنيسة القبطية بكل  أتبا يتعجب 

  الَّتِـي   وباهظـة املذهبـة وتلـك التيجـان الضـخمة املتنوعـة املبـهرة           و ال بـس املكلفـة   و امللـوان الرباقـة   األ
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ملكوت السما     و  تليق برهبان  إىلتطلع و الالدنيوية  موراأل يفزهد و التتناسب مجيعها مع روح املسيحية 

النصـارى   قبـا  األعمت كنـائس  الَّتِي  مورشهرة    وبتلك األو الوا  ضحلياه وكرههم لألادعوا تركهم ملباهج ا

لكنيسة با شتغال على رعاياهم بتلك السلوك الكهنوتية اوسيطر رجال البابا على  ديرةانتقلت العدوى لبعض األ

 عاملة هبا  و الالسحر  أموراليهودية اآلخذة ب

 أمـور لـب  أريالقبطيـة مـن السـيطرة علـى      األمـة مثـل جلماعـة   و املس السـادس  النصارى كهلـ  قبا األمتكن بابا 

مـن   أكثـر ص للكنيسـة  خـ  الكنيسة ورعاياها رريم استمرار وجـود القلـة املعارضـني لـه    وريـرس مفهـو  اإ      

رسخه  الذيص للرب    وساد هذ املفهو  إخ و   للكنيسة ورجاهلا هو و الص خ اإ نص للعائلة ألخ اإ

عقول الشباب ورعايا  يفالنصارى شنودة فيما بعد (  قبا األ  بابا  نيالسرياأنطونيوس التعليم الراهب  أسق 

الكنيسة وخاصة الصغار الذين رضعوا مسو  فكره وفكر مجاعته العنصرية وترعرعوا على تلك التعاليم املرتدة 

 عن املسيحية     

النصارى ختفى على الكنيسة  قبا األ أمور عائلية من ية و أسرار أسره مل تعد هناك خصوصيات و  إنبتى 

كـان   إذاكنيسة تفندها وحتللها وتنظر و ال ار   سراأل أدقللكنيسة الكل يبوح ب سبوعيا عرتام األ يف   

و ا وتواجههم وعليهم ا عتذار للكنيسة ورجاهلا أصحاهبار ما يضر مبصاحلها وسطوهتا فرتاجع سرمن تلك األ

ار الكنيسة السبع ثم أسرا تعرضوا لعقوبات تتدرج من برماهنم من الربكات ولَّإ آبائهم و وامرضو  ألو اخلتوبه ال

قـداس  و الة الصلوات اجلنائزيـة  إقامبرماهنم من ا عرتام هبم و إىلبضور القداس وتصل  و منمن الصلوات 

و على الكنيسة   حتتمل العقوبات هناك خطورة  أنجيد رجال الكنيسة الَّتِي  موربعض األ يفعند وفاهتم    و

 وقد يعرض للتصفية اجلسدية  ديرةلأل يقبط أي فيرهبان الكنيسة وقياداهتا يتخذون قرارات بن إنتأجيل فال



 

 

55 

 ة سراآلن على مفهو  الو   للكنيسة وآبائهم الكهنة ثم الو   لأل إىللذا نشأت أجيال من عهد كهلس السادس 

 قبـا  األ أبـوال جعلـت رجـال الكنيسـة يسـيطرون علـى كـل       الَّتِـي   ه بالعصـا السـحرية  بأشـ وكان هذا املفهـو   

هم وتعـاليمهم العنصـرية املنحرفـة عـن املسـيحية كمـا بـرك ال عـب احملـرتم          أفكارالنصارى وحتريكم خبيو  

ات أو رفضـة لـبعض ممارسـ    هبوح مبكنـون صـدر  و الاجلرأة على ا عرتاض  بددمى    ومل يعد ألو الالعرائس 

 مل يألفوها من آبائهم القدامى   الَّتِي  وستحدثة و املالكنيسة وتعاليمها املبتدعة 

باب الكثه من و الالنصارى كهلس السادس وباشيته استطاعوا السيطرة على عقول  قبا األذا كان بابا إ و

الصاحلني    أنيعلمون  هم    فالرافضني ملنهجهمأساليبا  البعض بإقنالنصارى    لكنهم عجزوا عن  قبا األ

و  فعاليعلنون عن كراماهتم و  يستعرضوهنا و  يفتنون هبا البسطا     السحرة فقط هم الذين يقومون بتلك األ

يغرروا هبـا ا خـرين    ولكـن قيـادات      أويطلبوها  أنتأتيهم دون  هيالكرامات ف أصحابستعراضات اما ا 

اخرتاق  يفالنصارى وبدأوا  قبا األالسيطرة على الكثه من  يفد جنحوا بالنتائج وهم قإلَّا  الكنيسة   تعرتم

 حمافظات الصعيد    

سـلك اخلارجيـة وريههـم مـن      يفلـب العـاملني   أريالنصارى كهلس السـادس مت جتنيـد    قبا األوبتعاليم من بابا 

 ديرةالسـرية بـاأل   حماطـة بكـل سـبل    أمـاكن الدولة    وخصصت  أبوالخي   املواليني للحكومة لتجميع كل ما

اده باملعلومات اخلاصة بالدولة    بل واستضافت بعض إمدائيلى وسروبعض الكنائس للعمل حلساب العدو اإ

ية بسينا  عم   صهاينة وضمنت هلـم احلمايـة بكـل سـبل التمويـه بيـث ختفـى        ثرالقبطية األ ماكنو األ ديرةاأل

 م بس الرهبان     يفالبعض منهم 
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و بعيـدة عـن العيـون    و الجماهـل الصـحرا     يفالبعيدة عـن العمـران    ديرةليات من داخل األبجرات عم أديرتو

الدينيـة   مـاكن تسـتغل تلـك األ   أنمكانيـة  إشـك    بيـث اسـتبعدت الدولـه      أيبعيدة عن و الرقابة    بل ال

 ميس الفتح اإ انتبه له قادة ذيو الخطورة هذا ا بتمال     إىل   ومل تنتبه  األجنبيةعمالة و الللتجسس 

كمة ونور مـن اهلل لـذا مل يغفلـوا عـن     و احل ميانعا  وهم الذين فتحوا مصر بقلوب يعمرها اإ 1911ورجاله من 

و  ديرةمكانية استخدا  الرهبان لتلك األإ إىلومل حتجب عنهم احلقائق و  املكايد    بيث تنبهوا  مورتلك األ

تخل  منهم    لذا كانت و الهم أعدائ خفا ية إإجرام أفعالالقيا  ب يفيقطنوها مبجاهل الصحرا  الَّتِي  ماكناأل

تـدون عـدد و    أنديـر   أوختضع لتفتيش مفاجى  من قبل نظا  الدولة    وكان  بد لكـل كنيسـة    ديرةتلك األ

ير قبـل  بالة وفاة بالـد  أيع ن عن وضرورة اإ أخرى إىلم من فرتة أبواهلقيمني هبا وتتبع و امل  القائمني مساأ

 يفصداقية و املصومعة     أودفنها    وحتديد مسابة وتصميم وعدد احلجرات امللحقة بكل دير وكنيسة 

 أوسـحب ا عـرتام بالـدير     إىلتلـك البيانـات يـؤدى     يفالتضـليل   أواحلجـب   أوكـذب  و الكل تلك املعلومـات  

و لزا  املقيمني بالكنائس إالكتاب  أهلواثيق مع و املئها من رهباهنا    وتضمنت تلك ا بكا  إخ الكنيسة و

 عـدا  محايـة أل  أوعـون   أيبعـد  تقـديم    يكتـاب  أيمان بشـرو  تلـز    و األمبعاهدات تضمن هلم احلماية  ديرةاأل

جلها    وابرتا  أأنشئت من الَّتِي  ريراض الدينيةم لغه األأديرهتهم أو كنائسهم وأماكناملسلمني وعد  استخدا  

هار شرائعهم إظاملسلمني    وعد   عدا طاعة أل أوو    أيهار إظمصر وعد   أرضعلى  يةس مالسيادة اإ

العبادة اخلاصة هبم    وعد   أماكنترويج حمتويات كتبهم بني املسلمني فقط داخل بيوهتم و أوع ن عنها اإ أو

 ية    س مالعقائدية اخلاصة هبم املخالفة للعقيدة اإ موراجلهر باأل
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علـى مـدى كـل تلـك القـرون    ومل       بـوال و األاسـتقرار الـب د    يفكانت سببا الَّتِي  هيعاهدات وكل تلك امل

 أماكن   وكذلك  خرىمصر فقط بل مشلت مجيع كنائس امللل املسيحية األ أقبا تقتصر تلك املعاهدات على 

ية ضمان لألمان س مة اإهم على ا خر وابرتا  السيادأبدزمتهم بعد  تعدى لأو العبادة اخلاصة باليهود    

     مجيعًاتعايش بينهم و ال

النصارى كهلس السادس بتوجيهـات مـن    قبا األخطوات سريعة مت بقة وكأهنا سباق مع الزمن قا  بابا  يفو

 واخضا  كل ا ختصاصات للكنيسة     لِييقام عمل اجمللس املِإب ديرةقياداته رهبان اجلماعة باأل

 نيعهد يوساب الثا إىلشئون الكنيسة كما كان عهد البطاركة السابقني  يفحكم العلمانيني مل يعد هناك باجة لت

الشـئون املاليـة اخلاصـة هبـا وممارسـة       يفتحكم و الـ بشئون الكنيسة  لِيالكثه من تدخل اجمللس املِ ىنعا الذي

 الضغو  عليها    

مكانيـة  إ إىلالنصـارى انتبـه    قبـا  األبابا  أننتما ات وابدة    كما و ا ت املصلحة أصبحالوضع اختل  و

هوا  أن العلمانيني املعرضني لتأثهات ريالبيتهم م الذي لِياجمللس املِ أعضا فكر  يفبدوث انشقاقات مستقبلية 

جـزت كـل جهـود البطاركـة     ع الـذي  لِـي يقام عمل اجمللـس املِ إ   ومت  تيبعيدين عن السلك الكهنوو ال أخرى

  يقافه   السابقني إ

جبـهات   أياملاليـة وعـد  ابتمـال وجـود      موردس ضمان سيطرة الكنيسة على كل األوبذلك مت لكهلس السا

 مستقبلية معارضة لسياستها    

   بيث متكن مبساعدة  أيضًاوبذكا  كهلس السادس املعهود اتبع هذا القرار املفاجى  خبرب سار مفاجى  

قائمني بدور الوساطة هلا مع الغرب بـابتزاز الدولـة وممارسـة    و الحلكومة النفوذ املقربني من ا وياملواليني له من ذ
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 يفارها لتقـديم امتيـازات ومتـوي ت للكنيسـة        أسـر عرفوا الكثه عن شـئوهنا و  أنكافة الضغو  عليها بعد 

عبد هتا ملطالب البابا وقا  أجهزمات مالية    ورضخت احلكومة بأزفيه من  نيكانت الدولة تعا الذيالوقت 

مـن اجلنيهـات للكاتدرائيـة مسـاعدة مـن الدولـة        آ مالعربية وقائـدها اجلسـور بـدفع عـدة      األمةالناصر زعيم 

 مليزانيتها وكان املبلل كبه مبقياس تلك الفرتة    

   سحتكمها مجاعته العنصرية املتطرفة املعادية لإلالَّتِي  النصارى بتمويل الدوله لكنيسته قبا األبابا  فيومل يكت

 شا  مبنى للكاتدرائية تليق مبكانته وعظمة كنيسته   إنالعقيدة    بل طالبها ب يفولكل امللل املخالفة هلا 

ــد إنالنصــارى ووافــق علــى  قبــا األبابــا  وامــرورضــ  عبــد الناصــر البطــل القائــد اهلمــا  أل  شــا  مبنــى جدي

قلب العاصمة وحتملت الدولة من  يفواقع امل أفضلللكاتدرائية القبطية خصصت هلا مسابات كبهة واخته هلا 

 شا  وديكورات تلك الكاتدرائية    إنميزانيتها كافة تكالي  و

 

 
(  يف بفل افتتاح الكاتدرائية املرقصية األرثوذكسي و عبد الناصر و هي سي سي   إمرباطور إثيوبيا  السادس لسهك

  1138بالعباسية 
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رمها رجال أبالَّتِي  عهودو الالنصارى ضاربا بعرض احلائط كافة املواثيق  قبا األرض  عبد الناصر لسلطان بابا 

ىل أو   وكانت  س  الكنيسة القبطية مع السل  الصامج من اجملاهدين العظما  الذين فتحوا مصر بنور اإ

   عصورهاية باخت م و هتا وتنوس مدامت كل سنوات اخل فة اإالَّتِي  وبوادر نقض العهود مع املسلمني 

 خرىامللل األ أتبا من  يكتاب ؤهم من الغزاه مل جيرأعدا مرابل ضع  املسلمني وبروهبم مع  أشدّ يفبتَّى 

هم من الغزاه و  تصوروا جمرد أعدائ موا ةبكافة كنائسها من يهود ونصارى على اخضا  الو ه ملطالبهم   و  

كهنة الكنيسة على مر  نعهود ا ستعمار    أل يف بتَّى مكانية ممارسة الضغو  على نظا  احلكمإتصور 

 يفكانوا ليفرطوا  عزازهم له    وماإ و س  مصر لإل أمورية كانوا على يقني بقدر التزا  و ة س مالعصور اإ

  أبدمل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا  الذيأخضعها الفاحتون هلل الوابد القهار  أرضذرة من عزته وسيادته على 

 
 يف قلب القاهرة !!! اهلَوِيةِ تمُعلى شكل صليب !!! ؛ و كأنه خِاملرقصية مبنى الكاتدرائية 

ا واثقني مـن اسـتحالة تقبـل و ة    فعل هو ولكنهم كانوما  متنى الكثه من قبل كهلس السادس لو استطاعوا فعل

مر وبتى لو استدعى األ عدا عصور الضع  ومواجهة األ يفبتَّى  ظرم أيضغو  حتت  ياملسلمني أل أمور

 ع ن اجلهاد داخل الب د    إمنهم 
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و ليرباليــة و الشــيوعية و القلــوهبم بــب ا شــرتاكية  يفربوا أشــبالونــات الــذين و الزعمــا  الفقــاقيع  أيــنولكــن 

 قلوهبم بب العجل     يفعلمانية وكل املدارس الفكرية املضللة كما أشرب اليهود و الدميقراطية ال

     س  العظما  الذين اعزهم اهلل واعز هبم اإ س  هؤ   الزعما  املزيفني املضللني باملقارنة بقادة اإ أين 

 عاهدوا اهلل عليه    ما  ين هم من رجال صدقواأ

 يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا   تَتَّخِـذُوا الْيَهُـودَ وَ       ذكروا بآيات اهلل مل خيـروا عليهـا صـما وعميانـا      إذاين هم من و ة أ

      مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ النَّصَارَى أَوْلِيَا َ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ُ بَعْضٍ وَ

 اث    بدومتضى األ

 يفسا ت هبا الدولـة  الَّتِي  الضخمة موالوتتطور سريعا    بيث استغلت تلك األ وتستمر خطط الكنيسة

ميزانية الكاتدرائية لتمويل بف ت فنية ضخمة كثهة ومتنوعة سكرت مصـر بشـعبها وقادهتـا العسـكريني        

و  عســكراتو املاهلامــة  مــاكنيــو  شــديد الظلمــة علــى ضــربات قويــة موجعــة واعيــة لكــل األ  يفلتفاجــأ مصــر 

قادة مصر وبف هتم ومواطنيهم    ضربات مؤملة دامية نزفت فيها مصر  بوالمدركة أل أيضًاطارات    وامل

 يومنا هذا  إىلالكثه 

 و ية البابا كهلس السادس

القبطيـة حلكـم    األمةجلماعة  مراستتب األبتَّى  توىل البطريرك كهلس السادس الكنيسة القبطية املصرية إنما 

 خـذ و األص على تنفيذ تعاليمهم إخ واجهة لرهبان اجلماعة يعمل بإلَّا  هوما     فالبطريرك اجلديد الكنيسة

مناصب كهنوتية وكنائسية وقيادية    ورويدا رويدا  يفبكل ارشاداهتم    وقا  بتعيني ت مذه رهبان اجلماعة 
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خلفا حلرس الكنيسة القديم من رجاهلا عهد  والني هلا من رجال الدينو املاب ل رهبان اجلماعة القبطية  يفبدأ 

باليسه بيث كانت هناك جبهات من رجال  مرالبداية مل يكن األ يف     نيالنصارى يوساب الثا قبا األبابا 

ة إدار يفه وخططـه  وامرالكنيسة ورهباهنا القدامى يرفضون منهجه وانتما اته    وكان صعبا عليهم املثول أل

حتـت  الَّتِـي   والبعيـدة   ديـرة اعن  القرارات بعزل الكثه من املعارضني لـه ونفـيهم لأل   إىل الكنيسة القبطية فلجأ

التخل  من املعارضني حلكم اجلماعة  يفية    الذين كانوا   يتورعون جرامة رهبان اجلماعة اإإدار سلطان و

     ديرةبجرات انفرادية بسراديب سرية ملحقة باأل يفمدى احلياة  فيالن أوبالقتل 

 أبـد  إىلبنفيهـا   مـي جراطبق عليها هـذا التصـرم اإ  الَّتِي  ىلواأل هيلذا مل تكن وفا  قسطنطني و  مثي هتا 

   ولكن سبقها بعشرات السنني  س  كومة بسبب اعتناقها اإو احلحتت مسع وبصر وجتاهل السلطات  ديرةاأل

م اعتنقـوا  هنـ الكثه من رجـال الكنيسـة القبطيـة لـيس أل     ديرةتسمى باألالَّتِي  كاروو األتلك اجملاهل البعيدة  إىل

القبطيـة   األمـة روج عن فكر مجاعة و اخلبل  عتناقهم املسيحية من منظور الكنيسة القبطية وتعاليمها  س  اإ

 املرتدة عن قوانينها    

من خالفهم بعيدا  فى وبجرات تعذيب لكلو منبرؤية قيادات تلك اجلماعة املنحرفة ريه سجون  ديرةمل تكن األ

 نفوذ و  تفتيش و  متابعة من قبل الدولة     يأل ديرةعن سلطات الدولة ونفوذها    بيث   ختضع تلك األ

 دول داخل الدولة     هيف

     أيضًاا وج ديها وقبورها هتاهتا وقوانينها وسلطاهتا املنفصلة وقضاإدارهلا 

الدير    كما  أرضمعارض هلا ودفنه ب يعدا  ألاإ بكم القتل وت تنفيذ أراد إذاليس هناك راد  لقياداهتا 

     نييوساب الثا إىلفعل بكثه من البطاركة املعارضني من عهد كهلس اخلامس 
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بتَّى  قانون وكل قانون    أيفوق  هيجماهل الصحرا   يفالَّتِي  وية البعيدة عن السلطات جرامكار اإوتلك األ

باجـة   الربوتستانت يتعجـب بقولـه    مـا    إىلحتول  ذيو الفارين منها و الني باليا الرهبان املشلوب أبد إن

واب سرية ملحقة بالدير حتتاج أبجرات الكثهة مبداخل وو احلالرب لتلك السراديب  أجلرهبان تركوا الدنيا من 

 قياداهتا    إلَّا  خرائط ملعرفة مداخلها وخمارجها و  يعلمها إىل

امللحقة بالـدير      راضيمتع احلياه  بتكار كل تلك املسابات الشاسعة من األ يفدوا باجة رهبان زه ما

ويبحثون عن قصور هلم  رضذا كانوا قد زهدوا من األإ الدير إىلللتناز  عليها وشرا  املزيد وضمه  عيوما الدا

من أل   أكثريشغلها تِي الَّ خت  كل راهب تعادل املسابةالَّتِي  ت املسابةأصبحبتَّى  ملكوت السما     يف

 يفالـتحكم   يفتعطـى هلـم احلريـة    الَّتِي  وكار ويتمتع هبا قيادات تل األالَّتِي  شخ  أو يزيد    وما تلك النفوذ

    مرتطلب األ إذاا  بياهتم إهناملنشقني عنهم و أواملعارضني هلم  شخاصمصائر بعض األ

بالراهب مينا املتوبد( بريصا  يمس ذيو اليوس  عطا النصارى كهلس السادس   عازر  قبا األوكان بابا 

ما  أفضليقد   أنيتناسب وقدراته   بتى يستطيع  الذياملكان  يفعلى وضع كل راهب من ت مذة اجلماعة 

 عنده خلدمة اجلماعة    

ة على سحر قدرو الا  قنفن اإ يف  البابا شنودة فيما بعد (  نيالسرياأنطونيوس قدرات الراهب  إىلوكان يفطن 

له  أسندا للتعليم وأسقفتعلمني    لذا عينه و املتأثه عليهم وخاصة تلك الفئة من املثقفني و البأقواله  اآلخرين

اجلماعـة   بـادي  تشـبعت مب  أجيـال العقـول    وختـريج    يفاجلماعـة املتطرفـة وترسـيخها     أهـدام مهمـة تثبيـت   

 اجلماعة     أفكارا  لنشر وتعميم قناإ اليبأس يفالعنصرية    وتفري  معلمني جدد على نفس هنجه 
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كة و رَ؛ البَالسادس ( لس هك   ينحين أما فيما بعد (  111البابا الـ الثالث   شنودة أسق  التعليم السرياني أنطونيوس 

 !!! البخور و التقديس

يعني  أنني من احلكومة دللو املاملناصب املقربني  وياجلماعة من ذ أعضا واستطا  كهلس السادس مبساعدة 

 ارجية    و اخل سيالسلك الدبلوما يفالنصارى  قبا األالكثه من 

العمل بقنصليات وسـفارات الـدول    يفلوية وتكون هلم األ نبالصعب بيث سنحت هلم الفرص أل مرومل يكن األ

اجلماعـة   أعضـا  تفظ مـع  حتـ الَّتِـي   وتستعني هبم للقيا  بدور الوساطة مـع احلكومـة املصـرية    الَّتِي  وخاصة تلك

رار بصـورة  ضـ غـرب   وبالتـاىل اإ  و التوسيع الفجوة بـني احلكومـة    يفسوأ األثر أبصداقات قوية    مما كان له 

 املسلمني لدى الغرب وكذلك تشويه صورة الغرب لدى املسلمني    

 و   للمسلمني    و الالتظاهر بالوطنية    فهم يعملون بازدواجية شيطانية 

تكنه  الذيهلم من املسلمني رريم كم العدا   قربجتعلهم األالَّتِي  جهة الغرب يتظاهرون مبسيحيتهم املزيفة و من

 الكنيسة القبطية للكنائس الغربية وتكفه كل منهم لآلخر    
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  األجنبيـة سـفارات  و القنصليات و الساسة باخلارجية و احلك الوظائ  اهلامة لالنصارى لت قبا األوبابتكار 

غرب جعلتهم يقومون بدور العمالة اجلاسوسية املزدوجة و الكراهية للحكومة و المشاعر العنصرية  إىلافة ضإبا

 اصة بشئون الب د وكذلك السفارات    و اخلار السياسية سرلنقل املعلومات اهلامة وتسريب األ

راق اهلامـة ومتكنـوا مـن    وألو ااجلماعـة وقياداهتـا بكـل الوثـائق      أعضـا  ومبكر وخبـث شـديد وسـرية تامـة أمل     

و روب بـني الـب د   و احلـ عال الف  شالوقت املناسب إ يفجيب تسريبها الَّتِي  ارسربجم ونوعية األ يفالتحكم 

 غرب    ال

 هي  ينتـ بتَّـى   هـات الغربيـة  و اجلومل تكن تلك اجلماعة العنصرية لتسـمح بتقريـب وجهـات النظـر بـني احلكومـة       

 وساطة    و الللجهتني وباجة كل منهما خلدمات أعضائها للقيا  هبمزة الوصل  يتها بالنسبةأ دورها و

 قبـا  األ أن 1131علـن الـرئيس عبـد الناصـر عـا       أاجلماعة ومكافئة مـن احلكومـة هلـم     أعضا وبضغو  من 

د    املؤمترات الكنسية العاملية خارج الب  يفمصر  حيبق هلم متثيل مسي الذيهم فقط  رثوذكسالنصارى األ

 قبـا  األمبصـر    وكـان هـذا مكسـبا كـبها بققـه بابـا         خـرى لل املسـيحية األ و املدون ريههم من الكنائس 

النصـارى لـه    وأبـزن الكنـائس املسـيحية       قبـا  األالنصارى كهلس السـادس    رفـع مـن أسـهمه وحمبـة      

اهل منها حلقوق تلـك الكنـائس   يليه وريهها    واعترب ظلم من الدولة وجتجنو اإمبصر كالكاثوليكية  خرىاأل

و تباعد الدولـة   يف ثراملسيحية واقتصار ا عرتام على الكنيسة القبطية خارج الب د    مما كان له أسوأ األ

  واتسا  فجوة العدا  بينهما     خرىمن الطوائ  األ يرثوذكسوكذلك األ يتربوتوستانو ال يالغرب الكاثوليك

 املصلحة العليا للب د  على بساب قبا وحتقيق مكاسب لأل
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القبطية بتوىل مقاليد بكم  األمةجلماعة  موراستتبت األ أنالنصارى كهلس السادس بعد  قبا األكان على بابا 

و  مربر  عيالقبطية من الذاكرة     دا األمةيبدأ مبحو كلمة مجاعة  أنالكنيسة القبطية حتت زعامته الصورية 

ت الكنيسة تدار بفكر وتعاليم اجلماعة    ومل يدخر جهدا و  أصبح أنبعد كنيسة و الللفصل بني اجلماعة 

 ية على كنائس مصر    جراموقتا مبعاونة مساعدية لبسط نفوذ تلك اجلماعة اإ

 اجلماعة     أهدامازات لصامج إجنكرب أسباق مع الزمن لتحقيق  يف مجيعًاوكأهنم كانوا 

  أمسـا تية من باشية كهلس السادس من حمو اسـم اجلماعـة وبتـى    وبفعل السحر متكنت تلك البطانه الكهنو

النصارى مـن ذكريـات لكـل الفـرتة      قبا األذهان رعايا الكنيسة أ يفيتعلق  البابوات السابقني وصورهم وكل ما

 السابقة للبابا كهلس السادس    وكأن تاري  الكنيسة القبطية يبدأ من عهد توليه بكم الكنيسة    

 نيصورة للبابا يوساب الثا أوذكرى  أواسم  أييردد  أبدمل يعد بتَّى  ذاكرة أيالسحر أقوى من  وكان مفعول

 ودعوه به    الذينواح و المألت قلوهبم عهد و يته   وبرريم كل البكا  الَّتِي  بةو احملرريم كل الولع 

رى من هو البابا كهلس السادس و  النصا قبا األاآلن يعرم الصغار قبل الكبار من  إىله إناألمر  يفغريب و ال

شنودة    ومـع ذلـك    نبالأل أخرىالنصارى احلاليني من صورة لكهلس السادس و قبا األخيلو بيت من بيوت 

صورة بابا الكنيسة قبل كهلس  أومعلومة عن اسم  أيالنصارى الذين تعدوا اخلمسني ليس لديهم  قبا األ إنف

 السادس    

عـزل رجـال    يفالنصـارى محلتـه    قبـا  األها كـل ذكريـات الكنيسـة    وتـابع بابـا      ريسلت العقول ومسحت منـ 

 أتبـا  اسـتمرار رييـاب القـانون جـاه  ومتجـاه     ومبـؤازرة        يفبـالقوة و  ديـرة األ إىلالكنيسة القدامى ونفيهم 
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بـآخريني مـن   ع قات املتينة مع احلكومة    واستبدل نسبة كبهة رجال الكنيسة و الالنفوذ  ويالكنيسة من ذ

 قسيسني املواليني للبابا اجلديد ومجاعته    و الشمامسة و الالرهبان 

رتـدة عـن التعـاليم    و املوتعاليم قياداتـه مـن رهبـان اجلماعـة املتطرفـة       أوامرتنفيذ كل  يفص إخ واستمر بكل 

 اآلن بتوجيهامت وتعاليمهم  إىلوابات    و الذين يديرون الكنيسة و الالنطرون  وادي أديرةقيمني بو املاملسيحية 

مل تستسـلم  الَّتِـي   وعدا املنيا وسـوهاج واسـيو    ما  ولكن استعصى صعيد مصر بكنائسه وأديرته على البابا

و ىل وقت قريب ترفض بعض الكنائس إ اآلن و إىلزال  ما القبطية    و األمةة البابا املمثل جلماعة داركلها إ

 و   له    و الشنودة  نبااأل مروابصعيد مصر اخلضو  أل ديرةاأل

 و هـو  ا   أديرهتـ النصارى شنودة من القيا  جبو ت داخل الصعيد وزيارة  قبا األوهذا ما يفسر خوم بابا 

ا  املعمورة كما يسميها أحنمجيع  يفالصغهة منها بتَّى  النصارى بكل بلدان العامل قبا األيطوم بكنائس  الذي

تينات عهـد كهلـس السـادس بيـث بـاول جاهـدا اسـتمالة رجـال الكنيسـة          الس إىلخارج مصر    وعودة 

 هـوا  سـيطرة عليـه واخضـاعه أل   و الاخـرتاق الصـعيد    يف   ولكنه فشل فشـ  ذريعـا    إليهبالصعيد وضمهم 

صـاريها   أندامت مئات السنني منـذ  الَّتِي  وبلت حمل تعاليم وقوانني الكنيسة القبطية الَّتِي  التعاليم املستجدة

     ي ديرابع املو الاخر القرن الثالث أو يفراهب اثناسيوس و الأنطونيوس راهب ال

 النصارى     قبا األتلك اجلماعة نذير شؤ  على  أنالنصارى بالصعيد يرون  قبا األكان كهنة 

الذين ضمنوا من املسلمني  هاهنمالصعيد النصارى جل أقبا ومل يكونوا ليقبلوا بتعاليمهم العنصرية    امتنانا من 

 بنا  للكنائس الغربية بصعيد مصر     أواخرتاق  أيعوا و منم احلماية أديرهتلكنائسم و
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تواجد هلم بكل قوة  يتصدت ألالَّتِي  الصعيد لقوة نفوذ العائ ت املسلمة إىلعلى النزوح  اإرساليات ؤفلم جتر

عرفانا باجلميـل للمسـلمني الـذين تولـوا محايـة       اأيضًالصعيد    و يفمما بفظ للكنيسة القبطية مكانتها املنفردة 

الصعيد حتـت و يـة    أقبا النصارى على مر العصور من بطش الغزاه    بيث كان كثه من  قبا األراد األف

 أموالرعايه فقرائهم وخصصت هلم جز  من  أيضًامان وو األوفرت هلم سبل احلماية الَّتِي  ةالكبهة املسلم سراأل

هم عليه  الذياحلال من الغنى  ىالنصارى بالصعيد من الفقرا  وليسوا عل قبا األكان أريلب    بيث  زكاةال

     مِّي (عَ  املسلم بلقب  ناديالري  الصعيدى ي يف قبطيوقت ليس ببعيد كان ال إىله إنبتَّى  اآلن   

دا  امل زمة و اخلنفاق ال واملكر  أساليبيقتنع ب أننائه وشهامة رجالة أبلذا استعصى الصعيد بأصالته وطيبة 

 ها    أعضا تلك اجلماعة و فكارميزة ألو امل

ه ممـن هلـم انتمـا ات    أتباعـ الصعيد عن طريق  أديرةلة اخرتاق كنائس وأوالنصارى كهلس مبح قبا األوجلأ بابا 

ل كـثه ريـهه ممـن تصـدوا لكـ     و المينـا جبرجـا    سـق  طـردوا وكـان األ   مجيعًـا وجذور قرابـة بالصـعيد ولكنـهم    

م ورفضوا الو   للكنيسة حلد التهديد بقتل كـل مـن جيـرؤ مـن     أديرهتحماو ت اخرتاق تلك اجلماعة لكنائسهم و

 البابا اجلديد على ا قرتاب من مناطقهم ريه معرتفني بكهلس السادس و  كنيسته     أتبا تلك اجلماعة و

 مور كنيسته اجلديدة  أت من تثبي هيأن ينت إىلمشاكل الصعيد جانبا  حيين أنوفضل كهلس 
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 اخليانة العظمى وظهور العذرا 

تفاصيل اخلاصة بكل شئون و الرائط و اخلاده باملعلومات إمدو نيمل تكن مساعدة الكنيسة القبطية للعدو الصهيو

 كراهية لليهود    وخاصة قياداهتا املمثلة جلماعة أشدّمصر بدافع ببها لليهود    فالكنيسة القبطية  أبوالو

ها ووضعت اليهود على رأس القائمة    فهم يعتربون اليهود هم املسئولون عن أعدا صنفت الَّتِي  القبطية األمة

م إميـاهن م يتـهمون اليهـود بـالكفر لعـد      أهنـ صلب املسيح ومل يعلنوا توبتهم عن فعلتهم ومل يعرتفوا مبجيئـه    كمـا   

جنود  أبدزنا مع و التتهم السيدة العذرا  بالفحش الَّتِي  ماهلأقواهبا للمسيح    وجيرمون إجنبالسيدة العذرا  و

وَإِذْ قَالَتِ الْمَ ئِكَةُ يَا  الرومان باشا هلل    لعن اهلل اليهود واخرسهم فقد كرمها القرآن بقول اهلل تعاىل عنها 

     نيَمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَا ِ الْعَالَمِ

شـعب   أنتؤكـد   1131ت بيانـا  أصـدر الَّتِـي   و هـي  مل تكن مساعدة الكنيسة لليهود بدافع احلب و  الصداقة

اليهود هم الذين طلبوا من بي طس بكما بصلب املسيح عهد الرومان    وباولت وقتها الكنيسـة القبطيـة   

صـول علـى موافقتـهم    ولكـن مجيـع      احلو هـذا البيـان    يفعدد مـن الكنـائس هلـا     أكربملشاركة  را بشد اآل

املسيحية الغربية    أناحملبة    كما  إىلتدعوا الَّتِي  الكنائس رفضوا مطلبهم واعتربوه يتنافى وروح املسيحية

نزعـات عنصـرية    طياته يف يهذا البيان بو أنترى كذلك    و جدادترى لليهود املعاصرين يدا فيما فعله األ

     ال من اليهود ريه معاصرة لتلك الفعلة جيواهتا  ريه مربر أل

       ع ن توبتهم عن فعلتـهم  او ت مرارا للضغط على اليهود إواعادت قيادات الكنيسة عهد كهلس السادس احمل

 هم    أجداداعتذارهم عما فعل  أوهم ؤأو ترب
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انتـزا  اعـرتام    ينيعـ  جـداد فعـل األ  التربأ من أوجمرد ا عتذار  نالنصارى أل قبا األوتنبه اليهود ملكر ودها  

بدى الكنائس إضم  يفاآلن    ومل تفلح الكنيسة القبطية  إىلزال ينكرون جميئه ما  الذيمنهم مبجى  املسيح 

طاكية    و  تق  مشاعر كراهية الكنيسة القبطية لليهود عند هذا احلد أنالبيان ريه كنيسة  إىلخارج مصر 

 أعـدا  حتـت الوجـود اليهـودى     و هـي  مقاطعة احلج للقدس إىلية املتطرفة تدعو القبط األمةفكر مجاعة  إنبل 

 املسيح وقتلته    

انفصال الكنيسة ا ثيوبية عن الكنيسة القبطية  يفا كات سببا أهنبداياهتا كما  يفو مل تلقى تلك الدعوة استجابة 

و     نيا مع الكنيسة عهـد يوسـاب الثـا   زادت نفوذها وصراعاهتالَّتِي  اجلماعة أفكاربيث انتاهبا القلق من 

القدس    بيث ان تلك املقاطعة  إىلنبذ فكرة اجلماعة مبقاطعة احلج  يفكان يتفق مع الكنيسة ا ثيوبية  ذيال

كنيسة  يفالقدس   تتمثل  يفاملقدسة    فاملسيحية  راضينفوذ وتواجد الكنيسة القبطية باألسوم تؤثر على 

هـا  أعياديلـها وكنيسـتها وصـ هتا وطقوسـها ومواعيـد خاصـة ب      إجنكل طائفـة هلـا    وابدة جتمع املسيحني   

سيحية    بـل ويكفـر كـل    و املمتثيلها للمسيح  عي   وكل منهم تتد خرىوشعائرها ختتل  عن الكنيسة األ

 هـوت   يفمنها هلا نظرهتـا املسـتقلة    اكلًّ أنروج عن تعاليم املسيح    كما و اخلمنهم ا خر ويتهمه بالتحري  

 جنيلها التابع لكنيستها   إستوباه من نصوص و املالسيد املسيح   

و لـه السـما    إب هم من يعتـرب اآل و منلوهيه    األ يفله ويشركه من يعبده كابن لإل مهو منله إفمنهم من يعبده ك

 يفرا  كثهة خمتلفة آولوهية    ملرتبه األ قيالبشر مريم( و  يرتتعتربه ابن  أخرىرض    وكنائس له األإبن ا 

املسـيحية      عياجلميـع يـد   أن  ريـه   سـ   جوهرها عن خ فـاهتم مـع اإ   يف  تقل الَّتِي  وصلب العقيدة 

اعتربهـا   و منله   لإلأهلة إوهكذا نظرهتم للسيدة العذرا  اختلفت نظرة تلك الكنائس هلا فمنهم من اعتربها 
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ن الرب    وهكذا اختل  جوهر العقيدة بينهم وكذلك صـلواهتم     بأهم من اعتربها و من  للرب    أبشر 

القـدس   إىلهم ومواقيت قداس كل منهم    لذا كانت نظرة الكنيسة ا ثيوبية لفكرة مقاطعـة الـذهاب   أعيادو

 بـا  مثلـة هلـم    واتفـق معهـم مجيـع اآل     و امل  يضيع نفوذ وسلطان الكنيسة املتواجدة بالقدس بتَّى  مرفوضة

 أثنـا  بتَّـى   على مدى العصور قصى   وكان يستشهد بتمسك املسلمني باأل نيعهد يوساب الثا إىل املطارنة

 الصليبني     أيديوقوعه حتت 

عن بب وصداقة ولكن كراهية هلم وللمسلمني     ةالستينات نابع يفمل تكن مساعدة الكنيسة القبطية لليهود 

كما (    فكان  بد من طعن املسلمني خبنجر اليهود      وهم العاملني مببدأ اجلماعة  اطعن عدوك بعدو ل

  ثنني مهما تفاوتت بجم اخلسائر    باحلاق خسائر إهزو  املهم و امليهم من املنتصر 

 نينا ها ومصيبتها وخسارهتا الفادبة    هللت اجلماعة وكنيستها القبطية وتبادلوا التهاأبوبينما بكت مصر 

   املصرية  راضي نتكاسة املسلمني آملني دخول اليهود للعمق باألع نا بفربتهم إسرية  يف

 مل يفهم املسلمون مغزاها  الَّتِي  و األجراسعلنت بعض الكنائس عن فربتها بدق أبل و

ثر هزة وصـدمة عنيفـة   إبنا ها ورجاهلا وتضمد جرابها أ عيذيال اهلزمية وتنأخرجت مصر من النكسة جتر 

قادهتم املضللني وزعامتهم الواهية  يففسهم وأن يفالعربية وافقدت املصريني الثقة  مةاأل وهزت كيان مصر كلها بل 

 ذيب    كاو األها  وسرد األ يفبارعة  إع  ة أجهزو

فـن    مل تكـن جمـرد    و الف ت و احلشعارات و ال هوا سادهتا األ أنلطمة قوية افاقت مصر من سكرهتا بعد 

ت الدولة ب  أصبحقاييس    الوضع   بتمل السكوت على تفاصيلها     هزمية عسكرية بل مهزلة بكل امل

قفـه احلـذر مـن    أوعدو على بضع كيلو مرتات مـن العاصـمة   و الجيش    ب  محاية    عارية ب  ريطا     
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قد يعرض جنوده للخطر    قيادات العدو ختشى على جنودها من  نيزب  وسط تكدس سكاو الالتوريل 

عزل وتضع ابتمال تعرض جنودها ملخاطر ا ندساس وسط جتمعات وب د تعداد سـكاهنا  سكان ومواطنني 

يش املصــرى ألقــت بفلــذة اكبادهــا مــن خــهة شــباهبا ورجاهلــا وجنودهــا   و اجلــكــبه    وقيــادات احلكومــة 

قضـى العـدو علـى مجيـع      أيـا  سـتة   يفاط ق رصاصة    بتَّى  أوقتال  أوجحيم دون برب  يفالعسكريني 

فرعيـة وكـثه مـن املؤسسـات اهلامـة    بـل ودمـرت بـ د وهجـر          و النشـآت العسـكرية اهلامـة    و املارات املط

جماهل الصحرا  ب  عتاد و  مأوى و  قيادة  يفبنائنا أ م من ب  برب وشرد اآل راضيمواطنيها وسلبت األ

 بكيمة    

وا  املدينة أضثقافة ا شرتاكية وبف ت و الات طابو اخلشعارات و الدبا  و األقيادات انشغلت جبوائز الفنانني 

 ماناهتا    أعن مسئولياهتا و

أبـ   العـدو وكـل    بتَّـى   كـل التوقعـات وفاقـت    يراضـ و األنشائية و اإاخلسائر البشرية  يفزمية مصر فاقت ه

 التصورات    

ب  بـرب    كـل    قتلىال آ منواح كل بيت وريرقت العيون بالدمو  كما ريرقت الب د بدما  و الدخل احلزن 

و الكنائس تقر     من فر  سعادهتا   تستطيع تأجيل مشاعر الفرح  أجراسزالت بعض  ما اث وبدتلك األ

 شماتة    ال

ه تعبه أنفسر مبكر ودها  قيادات الكنيسة على  ذيو الووسط استغراب املواطنني الذين مل يألفوا هذا املسلك 

 عن احلزن    



 

 

72 

 يفة الدولة أجهزقاذه وحلفظ ما  الوجه قامت احلكومة املصرية حبملة عزل وحماكمات لبعض إنميكن  قاذ مانوإ

ة اهلامـة حلمايـة الـب د    جهـز كشفت عن كم هائل من الفساد واحنـرام تلـك األ  الَّتِي  وخابرات    و املاجليش 

لتلـك احلفـ ت    دادعـ وانشغاهلا بساقطات الفن وبف ت ماجنـة    بيـث تفـرغ كـبه مسـئوىل املخـابرات لإل      

للجيش عبد  علىهذا الفساد من القائد األ يف  املتورطني أمساللرتفيه عن القادة اهلما  وزوارهم    وذاعت 

عبـد   يت  حمظـوظيهم مـن الفنانـات بـرلن    أمسـا ص ح نصـر وقيـادات خمـابرات الدولـة و     إىلاحلكيم عامر وبطانته 

 يفاحملاكمات وكذلك  أثنا شهادهتا  يفالب د تلك الفرتة  لأبوافضحت الَّتِي  احلميد ووردة واعتماد خورشيد

  كلثـو   أ مثـل كوكـب الشـرّ    بـي العـامل العر  يف  كبـار الفـن   أمسـا زلفـت  أ طبـع بالثمانينـات    بـل و    الـذي ا كتاهب

 وسكرت قادة جيوش مصر وبكومتها     أيا سبقت اهلزمية بالَّتِي  وبف هتا املكثفة

ة وعينت هلا قيادات جديدة للمخابرات بدأت بكل  ة فك رموز وشفرات اهلزمية ة الدولأجهزبدثت تغهات ب

الَّتِـي   دنيـة و املهدام العسـكرية  ن األأاثها    وتبني أبدا ودوافعها وحتليل جمريات أسباهبيتعلق هبا  وكل ما

 في د    و  يكبعيون كثهة متواجدة داخل البإلَّا  شآت   ميكن رصدها و  علمهاو منضربت مشلت مواقع 

 واسيس     و اجلللحصول على املعلومات اخلاصة هبا بفنة من العم   

بطلعـات جويـة واعيـة     هـدام األ إىلالعمـق ا سـرتاتيجى للـب د متوجهـه      إىل ةفالضربات تعدت سينا  و القنـا 

وانشـغا ت  توقيـت الضـربات كـان يتـزامن مـع بفـ ت        إنابتمال للخطأ    بل  أيدون  هداممؤكدة هلا األ

بعـض   أنعيـون كـثهة للعـدو مـن املقـربني للسـلطة    كمـا        إلَّـا   يش   يلم بتفاصـيلها و اجلخاصة بقادة النظا  

 أيعمق وتواجد داخل الب د   يكشفها و  مييزها عن املنشآت احمليطـة هبـا    يفضربت كانت الَّتِي  املنشآت
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ية حتـدد لـه مكـان    أرضـ تـا  باملكـان مـن مصـادر      عـي ذا كان علـى و إإلَّا  مهما كانت دقة خرائطه ويح جمس

 اهلدم    

بة إصـا  يفدقـة  و البـداث هزميـة هبـذا احلجـم     ز ووضـعت الشـكوك حمـل اهتمـا  ودراسـة   فإل     لغـا كثرت األ

 تشرة داخل الب د    و منجملموعات كبهة العدد منظمة  مربتاج األ أن بد  هداماأل

الشار  املصرى    ورفعت تقييم عن م مح احلزن على  يفل اهلزمية جهزة املخابرات بعناية ردود فعأدرست 

النصارى  قبا األذين كش  عن مشاعر زائفة للحزن على وجوه نسبة ليست حمل جتاهل من و الالوجوه    

اجملتمعـات   يفتسبقها نظرات فرح ومشاتة تنطلـق مـن العيـون وتكـاد تنطـق هبـا الشـفاه بـل وتتناقلـها اهلمسـات           

 كلما اثهت مواضيع تتعلق باهلزمية    القبطية 

بـة الشـديدة   يات مبا فيهم اليهـود حتـت املراق  قلالعبادة اخلاصة باأل أماكنوضعت الكنائس على اخت م امللل و

الَّتِي  خاصة بعد قيا  الثورةةيهود ورعاياهم موضوعة حتت املراقبة الشديد و الجانب    وقد كانت كنائس األ

س التبشهية ئجانب ورعايا الكناها  عتقادها بو   بقايا األأمن وبفاظا على بيل جتاه الغراختذت موقفا معاديا 

 ل ستعمار    

 ية وريهها اخلاصة هبم    ثرناطق األو امل األرثوذكسيةي  للمراقبة هو الكنائس القبطية أض الذياجلديد 

ة املخابرات أجهزابت أزت بيوية بعمق الب د ومع استمرار الضربات اجلوية املتقطعة للعدو واستهدافها ملنشآ

و ة جتسس بكنائس بالعاصمة وعدد من كنائس احملافظات بالوجه البحرى أجهزالغموض وكشفت عن تواجد 

 زقازيق   و القليوبية و الها املنصورة وطنطا من
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ا مقدسة   أهنة حبجرات خاصة ومواضع بالكنيسة وصفت على جهزوتبني استخدا  رجال تلك الكنائس لأل

 فقط رجال الكنيسة    ؛ يدخلها العامة 

 ة    جهزبالة تلبس وسجلت ترددات األ يفوقبض على بعض رجال الكنائس القبطية 

 ار وطافت كل مصر وتناولت الصحافة بعضها    خبقبض عليهم تناثرت األو الاعتقاهلم  ثرإوعلى 

بيث تبدلت مفـاهيم الثقـة    قبا رؤيتهم لأل يف  سيال ثرن صدمة شديدة كان هلا األون املصريووصد  املسلم

 ذر    و احلواستبدل بالشك 

     مورتلك األ يفالنصارى من تور  رجال الكنيسة  قبا األكثه من  أيضًاوذهل 

 يصل احلال بالكنيسة هلذا احلد     أنومل يتصور بعضهم 

م يعملـون خلدمـة   أهنـ من املفـرتض   آبا كهنة و عرتضني على سياسة البابا تور و املني نواستنكر كثه من املتدي

يؤمنون هبا و يؤمتنـون عليهـا    ووضـع    الَّتِي  جرائم تصل حلد اخليانة وهذا   يليق بالتعاليم املسيحية يفالرب 

 أفعالا أهنوصفت على الَّتِي  وبعض آبائهم بالكنيسة  فعالموق  برج وأس  أل يفالنصارى  قبا األكثه من 

 النصارى قبل املسلمني     قبا األولة تضر مبصامج ريبية ريه مسئ

اد العدو مبعلومات مل إمد يفارجية و اخلالنصارى العاملني باجليش  قبا األوزاد الطني قطران ثبوت تور  بعض 

ة تصـوير  أجهـز بطت حبـوزهتم علـى   ضـ النصـارى الوظيفيـة و   قبـا  األمـن خـ ل مواقـع هـؤ       إلَّـا   يكن لتتاح لـه 

 تواصل مع العدو   و الرض التجسس واستخدامات بغ

دمار و الـ ت بـالب د اخلـراب   أحلقـ و  دينيًاوقعت هبا الدولة الغه ملتزمة الَّتِي  اجلسيمة خطا و األ موروتلك األ

و راكز و املريه املسلمني باجليش  إحلاقعهد اخل فة    حبظر  ني يفاملسلم أمورلسل  الصامج من و ة جتنبها ا
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 أموركتفا  بتوىل املسلمني و ا قد تدمر الب د   الَّتِي  عمالبالب د جتنبا حلدوث مثل تلك األ ناصب اهلامة امل

سـبحانه   و هـو  ا ملنـهج اهلل و التزامـا بشـريعته   تباعـ االكتاب منها مقابل دفعهم اجلزيـة   أهل إعفا محاية الب د و

 ا علم بأمور خلقه    

 شائعات قص  وروايات جسمت من هول الصدمة    ال وزادهتا القووبسرعة الربق تناثرت األ

    و مودَّة وئا   يفنائه مسلمني ونصارى أبمؤس  وصدمة   بتملها جمتمع عاش  أصبحالوضع 

و صحبة و الالنصارى على مدى قرون طويلة مجعتهم اجلهة  قبا األتغيهات وتطورات مل يعهدها املسلمون من 

 وجتارات ومعام ت مشرتكة على مر تلك السنني    أعمالبزان ومعايش وو األفراح األ

اهلجرة خارج  إىلوصل بالبعض  ذيو الامللتزمني قبل املسلمني  قبا يب وصدمة لألو مرالوضع مؤس  وخمجل 

 جهة وصحبة حمل شكوك واهتا      يفيظل  أنالب د على 

بدوث فتنه بني املسلمني و  إىلبالب د  كيان اجملتمع املصرى قد يصل يفل مرة حتدث بداية بقيقية لتصد  ووأل

ح إصـ  كنيسة لتـدارك املوقـ  و  و الة الدولة أجهزتطلب تدخ  سريعا من  الذي مرالنصارى    األ قبا األ

    موراأل

 

 العذرا  تشاطرنا األبزان

 ة شئون الب د ومحايتها    إدار يفكشفت تلك الصدمة عن بقيقة فساد الدولة 

 كنيسة    و البقيقة النظا   كما كشفت للشعب
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و التعامـل   يفزدواجيـة  و ا  سـي كنيسة وجها لوجه دون قنا  بعد سنوات من النفاق السياو الووق  النظا  

نحرفة و املاتت بتلك اجلماعة العنصرية املتطرفة الَّتِي  اث الكنسيةبدهل أو التجاهل من احلكومة جملريات األاجل

 قبطية    عن املسيحية حلكم الكنيسة ال

 اث عرت احلقائق   بداأل

 بادي و املبالة تلبس كما نزعت عنهم لباس التقوى  يفابت شياطينهم عنهم الستار لتفضحهم على املأل أز و

 تظاهر كل منهما هبا    الَّتِي 

 النصارى     قبا األنا نا من أببكومتنا و أيديمل    هزميتنا ونكستنا بأ قسوة و أشدّت الفجيعة أصبح

ماناهتا ومسئولياهتا أراضينا بفعل بكومة  دينية مستهرتة بشريعة رهبا وبأنا أعدا يدينا وسلمنا أدمرنا ب دنا ب

ببائهـا وبغضـت   أاملسـيحية    عـادت    و مـن راضـيها وشـعبها    وكنيسـة عنصـرية خربـة مـن احملبـة        أعن 

 حمسنيها وارتدت عن تعاليم مسيحيتها وقوانينها    

ودة للخروج من هذا املـأزق حتسـبا لوقـو  فتنـة     و املالنفاق بتم عليهما التظاهر باحملبة  يفذر ولكن واقعهما الق

سيحني معا و املطائفية    وباتت شياطينهم لياىل تبحث عن فكرة تشغل هبا الشار  املصرى وجتمع املسلمني 

 جنب     إىلجنبا 

     ع  جندت هلا أجهزة اإليسية صاريتها الكنيسة وباركتها احلكومة ودعمتها وإبفكرة 

مرجعية دينية اختذت احلكومة ا شرتاكية ا جرا ات ال زمة لدعم  أيوكعادة النظا  املستكرب على ا ستعانة ب

 وقت     أقرب يفها على املأل إخراجتلك الفكرة و

 ع ن عن ظهور السيدة العذرا  بكنيسة السيدة العذرا  بالزيتون    وكانت الفكرة اإ
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 القديسني     أبد أواذا العذرا  وليس املسيح مل

دعـا  علـى شـخ  السـيدة     و ا كنيسـة ا فـرتا    و الفـاقني املسـئولني عـن النظـا      اختار السحرة الـدجالني األ 

 شائبة     أيسيحني دون و املجيمع عليها حمبة املسلمني الَّتِي  العذرا 

م أهنـ قلـوب النصـارى بـل ويزيـد عنـهم    رريـم        يفكمـا   قلـوب املسـلمني   يففللسيدة العذرا  مكانتها العظيمـة  

 اجتمعوا على حمبة السيد املسيح وآمنوا به ولكنهم اختلفوا على نظرهتم العقائدية له    

رسل و البيا  نيل ومصدقا بالتوراه ومؤمنا باألجنىل العز  جا  باإأوورسول من الرسل  يباملسلمون يؤمنون به كن

 من بعده امسه أمحد     تييا يبهلل الوابد القهار ومبشرا بنذير و نمن قبله ومقر بعبوديته 

 له وابد    إالسما  وبالروح القدس ث ثتهم ك يفالنصارى يؤمنون به وباهلل  قبا األو 

 أبـد اخـته   إذاضا  سو ا    وكـذلك سـيكون احلـال    واختياره للظهور لن يكن حمل توفيق بل قد يزيد األ إذ

ــدون القديســني    هــم ير وهــا ومتلكــت مــن  أببســيحيون علــى شخصــية وابــدة  و املجيتمــع املســلمون  أني

؛ إن املوتى   يعودون إلَّا يو  جواربهم    بصرم النظر على ا فرتا  والكذب عليها وادعا  ظهورها بالباطل 

    القيامة 

وَقَـدْ مَكَـرُوا مَكْـرَهُمْ      نيشيطا إخراجت الفكرة بيز التنفيذ بأخذبتَّى  ومل يكن ميضى على النكسة شهور

      وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

 –جراج النقل العا  املواجه لكنيسة العذرا  بالزيتون  يفعت اكتشام العمال ذاأالَّتِي  واكتملت احلبكة القصصية

وا : خروجهم سيدة تنزل من على القبة الرئيسية فصرخ أثنا  -!!  و الذي بنيت عليه الكنيسة اجلديدة اآلن

 هنا السيدة العذرا     أذا هبم يكتشفون إ   و عيياست  بسن تق يبباس
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 اث الفيلم    أبدمل يكذب الرئيس عبد الناصر وباشيته اخلرب    طبعا بسب 

انتظـار   يفجتار الفاكهة املواجه للكنيسـة   أبدمنزل  يف مجيعًاوبسرعه تركوا مشاريل الدولة وذهبوا ليعسكروا 

ذا كان لـديهم علـم مـن السـيدة     إالتحقق  يفاملصادر  ينرة مل تسعفظهورها الساعة اخلامسة صبابا    " معذ

ابتمـال   يتفـرغ أل و الة قامـ نـه كـان مفـاجى  تطلـب مـن رئـيس الدولـة اإ       أالعذرا  مبيعاد مسـبق لظهورهـا أو   

 لظهورها "   

 إنتلك الظروم املضطربة ف يفاحلبكة    لكن للحق مبقياس تلك الفرتة و إىلكان بتاج مزيد  مرأن األعتقد أو

 احلبكة الفنية كانت حلد ما بارعة ومؤثرة    

قات العتمة وليس أو يفكنيسة يعلنان ظهور السيدة العذرا  فوق قبة كنيسة العذرا  بالزيتون و الذا بالرئيس إو

 تجربة جنابا عظيما    و المعاينة النور    و قت الفكرة  يتمكن اجلميعبتَّى  بالنهار

 ٍسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوَهُمْ وَجَا ُوا بِسِحْرٍ عَظِيم   

 

 
 1138مايو  1: ؛ الصفحة الرئيسية ر مانشيت جريدة األخبا
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 1138: ؛ الصفحة الرئيسية األهرا   مانشيت جريدة 

مل يعد بتَّى    النورأانتظار ظهور  يفجنب  إىلوا اللياىل سويا جنبا أقامسيحني وو املمن املسلمني   موتدفق اآل

ت ا ة املنبعثـة تقـل علـى املسـافا    ضـ ت ريـه واضـحة وشـدة اإ   أصـبح هناك مكان ملوضع قد    لكن الرؤية 

     أخرىكنيسة تكرار املشهد بكنائس و البد ذاهتا جنحت وراقت للدولة  يفالبعيدة    لكن الفكرة 

 19املوافق  1138ريل عا  أب 1ه منذ مسا  يو  الث ثا  أنبالقاهرة يعلن :"  يلبيان تلك املرة من املقر البابوذا باإف

بامسها بشار  طومان الَّتِي  األرثوذكسيةالكنيسة  يفر ظهور السيدة العذرا  أ  النو ىلا" تتو 1389برمهات سنة 

 الزيتون     يّحب ياب

  النور أتكون عليها الَّتِي  احلالة أيضًاواعيد وو املماكن ت ه شرح من رجال الكنيسة عن األ وانتهى البيان ولكن

جانبيـة   أخرىيل الوجه وة بربوفو مر ويبيانا بالنص  العلأبيانا تظهر باجلسم الكامل وأ هيشكاهلا    فأو

 كاملة    
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كنيسـة بالتغطيـة علـى    و الهبؤ   السفلة املضلني    الدجالني املفرتيني مـن رجـال النظـا      مروهكذا وصل األ

كال أشـ  يفهتـا  أظهرذيـب وادعـا ات   أكااطيـل و أب يفية املنحطـة بـالزج باسـم السـيدة العـذرا       جرامم اإأفعاهل

زيا    مسـتغلني  أعارضة  أووا يستعرضون مانيكان نلفة الشدة كما لو كاا ات خمتإضضا  حمبكة فنية وبأوو

 النفوس     يفمصر البسطا  الطيبني من مسلمني ومسيحني لشخ  السيدة العذرا  ومكانتها  أهلبب 

خاص فقط  قبطيتاري   نيثاو الاملعروم عامليا     ي ديل املوجتد هناك تارخيني األ ويولو تأملت البيان الباب

 قبا األالرومان مئات  حيقتل فيه مسي ذيو اليبدأ من عصر الشهدا  كما يسمونه  ذيو البالكنيسة القبطية 

يقتلعوها من جذورها  كيسنا وامخيم للقضا  على بذور الكنيسة القبطية لإيف ادوا ب د باكملها أبالنصارى و

كنيسـة    و القـات احلرجـة   وعز األ يف   بيث كانوا يعتربوهنا كنيسة شيطانية وثنية وليست مسيحية    

    ير مـن املقـر البـابو   بياهنـا الصـاد   يف قبطـي ذكـر التـاري  ال   ي ديتتخلى عن عنصريتها وتلحـق بالتـاري  املـ   

ن حتـدد السـيدة   أه استخفام بالعقول أنب يتربوتستانو ال كيويتضمن البيان كما وصفته كنائس الغرب الكاثولي

 وهبا   وختتار الكنائس املسماه بامسها  يقر البابوو املة الكنيسة إدارطلع ا وتماكن ظهورهأالعذرا  مواعيد و

 الكنائس القبطية دون ريهها من الكنائس املسيحية     حتديدًاخت  الَّتِي 

دان كثهة خارج مصر عداد بلقات تصويرية متثل با ت ظهور العذرا  بكنائسها ببلإوسارعت كنائس الغرب ب

مـر حمـل تنـدر    صبح األأبتَّى  النصارى    قبا األمكانياهتا وببكتها الفنية مثيلتها بكنائس إبفاقت الَّتِي  و

 يصوريها نظم احلكم ببلداننا    الَّتِي  سخرت من تلك السذاجاتالَّتِي  يهوديةو الالصح  الغربية 
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ائيل لتهنئتهم بالنصر على إسر بسخرية شديدة وتبادلوا النكات موجهني هلا الدعوة لزيارة مروتناول اليهود هذا األ

 قبا األكنائس  يفرد رجال الكنيسة على استفسارات الصح  الغربية عن سبب ظهور السيدة العذرا   ثرإ

 هذا التوقيت من تاري  مصر     يفو حتديدًا رثوذكسالنصارى األ

 أقبا صريني مسلمني وامل وتعزية الرئيس عبد الناصر  يف  النور أأن السبب رريبة جابة كهنة الكنيسة إ وكانت

     خهةاث النكسة األأبدعقب 

و ار    وتناثرهتـا كنـائس الكاثوليـك    خبت حتكمها احلكومة على تلك األنكاالَّتِي  وتكتمت الصح  املصرية

اطيل ومؤكدين علـى اسـتحالة ظهورهـا بالكنـائس القبطيـة املخالفـة للتعـاليم املسـيحية         بغرب مكذبني تلك األال

 كل منهم يكفر اآلخر  أنغربية بيث و الكنائسهم الكاثوليكية إلَّا  بالة ظهورها لن ختتار يفه أنو الصحيحة   

باطلـة كالكنـائس    أمـاكن وزعوها على رعاياهم زي  تلك ا دعا ات واستحالة ظهورها بالَّتِي  واثبتوا بالصور

هم ماكنـ فرتا ات الباطلة وعد  الـذهاب أل القبطية من منظور عقائدهم وطالبت رعاياها بعد  ا فتتان بتلك ا 

 وكنائسهم الضالة    

 يفيا بقق اهلدم من جتاوز مربلة تور  الكنيسـة  إع مازا إجنكنيسة و الولكن تلك اخلطوة بققت للدولة 

كـل   يفا بفطـرهتم الدينيـة   إليهـ مور روبانيـة طاملـا اشـتاقوا    أاث النكسة وشغلت قلوب املصريني الطيـبني بـ  أبد

 ماهتم    أزمرابل 

 اث بتلك اجلماعة ومعها نتابعبدومتضى األ

عمالة لصامج العدو واقتصرت ا هتا  و الاث التجسس أبد يفوكعادة احلكومة اختصرت قضية تور  الكنيسة 

ة التصنت    وكعادة أجهزوا متلبسني حبوزهتم وبكنائسهم أدينعلى جمموعة القساوسة ورجال الكنيسة الذين 
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و املرنة وليونة وطيبة قلوهبم واستعدادهم الفطرى لنسيان ا سا ة    تقبلوا مربرات احلكومة  املصريني بطبائعهم

 اث مر الكرا     بدوا يتلك األو مركنيسة ال

 
   -1138عا  ر العذرا  وبيث متت متثيلية ظه – 1118  كنيسة السيدة العذرا  مريم

 ( ؛ بينما األبنية اجلديدة يف اخلل  فقط مرت مربع 111أسفل اليمني    چالبيباللون  1111 بظ املبنى األصلي املشيد سنة 

ائية اجلديد على اليسار مكان يمني ، و مبنى الكاتدرللخدمات أعلى ال نيو مبا، دور للمسنني و املغرتبني  , مستشفى: 

 هيئة النقل العا  !!   جراچ

     س  اث هو صمت علما  اإبدكل تلك األ يفغريب و ال

و ثبــات تلــك اخلــد  ســتطاعت إا فبينمــا ســارعت كنــائس الغــرب بتكــذيب تلــك ا دعــا ات وبــذل كــل مــا  

 النصارى     با قاألفرتا ات بظهور السيدة العذرا  بكنائس ا 

 بكل بساطة     األمربعلمائنا يتعاملون مع  إذاو
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 الشي  بسن مأمون 

  1131إىل   1136 : من  شي  اجلامع األزهر

 
 الشي  أمحد حممد عبد العال هريدي 

   1111إىل  1131مفيت الديار املصرية : من 

بنائهـا ورعاياهـا مـن افتتـاهنم بتلـك ا دعـا ات و       أوبينما الكنائس الغربية تظهـر الغـهة علـى عقيـدهتا وحتـذر      

منظـورهم خارجـة عـن تعـاليم      و منالعقيدة  يفتدعيها كنيسة خمالفة هلم الَّتِي  ا نسياق ورا  تلك ا فرتا ات

 ظهور هبا    و الختت  السيدة العذرا  كنيسة باطلة للنزول  أناملسيحية الصحيحة    و  ميكن 

الف   النصارى من منظور الوبدة الوطنية واجتناب بدوث قبا األية وكأننا و أ  مربعلمائنا   يعطون لأل إذاو

نا عقيدة وابدة   اخت م بيننا و ليس هناك ما مينع ظهور السيدة العذرا  بكنيسة ادعت الوهيه ابنها أصبح

 ية    س ماملسيح وخالفت عقيدتنا اإ

نكستهم ومصيبتهم وملـاذا تلـك    يفما املعنى من اختيار السيدة العذرا  لكنيسة قبطية لتقديم العزا  للمسلمني 

 ية بنكسات وريزوات وبروب    س موقد مرت مصر عصور اخل فة اإ احتديدًاملصيبة 

 باسم اجتناب الف  تساق العقائد بأهوا  بكا  الباطل    

 ية تفوق احلد    س موللحق كانت سطوة نظا  عبد الناصر وبطشة بكل التيارات اإ

ية املخلصــة وضــد كــل ســ مإادة ضــد كــل الرمــوز ابــوصــلت حلــد اإالَّتِــي  واســتخد  كــل وســائل التعــذيب 

   يوص  من صنوم العذاب    ما  ن الذين عانوا منهوخوان املسلمية وعلى القائمة كان اإس مالتوجهات اإ
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 هر    زمن علما  األ  مولكن   نلتمس هلم ا عذار ومبصر اآل

عمـا  ثقافـات شـيطانية    ز هـوا  ستسـ   أل و ا ضـو   و اخلكي  يصل احلـال جبنـود اهلل هلـذا احلـد مـن اخلنـو        

     إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً اشرتاكية ودميقراطية وعلمانية 

ورا  كـل تلـك التيـارات     سـ   ن علـى اإ وؤمتنـ و املالب د لو انقـاد جنـود اهلل    إليهتصه  أنميكن  الذيما احلال 

 دلس وما تركيا عنا ببعيد    ننا كما ضا  باألإس مسيضيع  أكيدكارهة له    بتما وو الاملعادية 

ا وبرهبا إمياهنستس   بال كل العلما  بل كانت هناك جبهة قوية بو ا مل يكن هذا اخلوم  أيضًاتاري  و الوللحق 

سـبيل   يفسـتطاعوا مـن قـوة    ا م مل يدخروا جهد و  تضحية وكل ماأهنإلَّا  من خهة العلما  ورريم قلة عددهم

اً وَقَـالُوا  إميانـ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ   هاق الباطل إز هار احلق وإظ

     بَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

     اأبدًعلى اهلل  كيلما  حنسبهم جنود اهلل و  نزكشك وريهه من الععبد احلميد ونشهد هلم امثال الشي  

فسهم بعد تلك اهلزة العنيفـة عقـب   أنثقتهم بكنيستهم وب قبا يعيد لألأن النصارى  قبا األوكان على بطريرك 

 يطاليا    إرة استعادة رفات القديس مرق  من اث النكسة    بفكأبد

ه مر على أنل بطريرك رريم أوهلا و عيمبثابة الرا و هو يةوللقديس مرق  مكانة عظيمة بالنسبة للكنيسة القبط

 املرقصية     األرثوذكسيةقرنا وتسمى الكنيسة القبطية بامسه    الكرازة القبطية  11موته 

يبدأ  قبطياستبدلوه بتاري   ي ديسيحية بلفظ القبطية وبتى التاري  املو املاستبدلوا لفظ الكنيسة بالكرازة 

 الكنيسة الغربية هو القديس بولس    عي   بينما را شي كل  يفوا امللل املسيحية      خالف 181من 
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و مجـع مشـل الكنيسـة القبطيـة ورفـع معنوياهتـا        إعـادة   يفالنصارى كهلس السادس بذكائه  قبا األوجنح بابا 

 تفام رعاياه بوله واعاد هلم ثقتهم بكنيستهم وقيادهتا    ال

 مار مرق  كل الكنائس القبطية     وعمت ا بتفا ت بعودة رفات

 اث    بدوطويت األ

 منها ريرابة وريموضا    أكثر أخرىاث بدومتضى أل

 بن الضالعودة ا 

 األمـة ازات وقفـزات وجنابـات لفكـر مجاعـة     إجنـ بقـق   أنالنصارى كهلس السادس  قبا األاستطا  بطريرك 

ص وسـيطر سـيطرة   إخ ن رهبان اجلماعة بكل تفان والقبطية املتطرفة وتنفيذ كل توجيهات وتعاليم اسياده م

 عدا اجزا  صغهة بالوجه القبلى      ما  كاملة على الكنيسة ورعاياها

هلا وبطريركا كما كان احلال خ ل  أساقفةكما بذل اجلهد  ستعادة الع قات مع الكنيسة ا ثيوبية حماو  ترسيم 

النصـارى   قبـا  األتفـام  و ال ميذه املخلصـني لفكـر اجلماعـة    ذلك بطانته وت يفالعصور املاضية    وساعده 

 وافتتاهنم به وبرجال الكنيسة     

منهجــه الفكــرى     يفقــربني منــه    بــدث تغــيه مفــاجى   و املولكــن بشــكل ريــه متوقــع جلميــع احملــيطني  

 الكارهني هلا     أشدّمن  أصبحاجلماعة ونبذها و أفكارجمهوله مترد على  سبابوأل

منــه علــى خمالفــة توجيهــات قيــادات اجلماعــة حمــاو    ارًاو إصــرهــا وتعاليمهــا أفكارت مربلــة ردة عــن فكانــ

   وبـذل اجلهـد    تلـك اجلماعـة املنحرفـة    أفكـار ستق ل هبا بعيـدا عـن   و ا اسرتجا  قوانني وتعاليم الكنيسة 
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 أبديوساب     نبااألتية بعد عدهم عن مكاناهتم الكهنوأببق رجاهلا الذين نفاهم و يفلتصحيح كل ما اقرتفه 

النصارى كهلس السادس  قبا األمترد بابا  أنكان من املقربني له قال  ذيو الرجال الكنيسة املشلوبني باليا 

نفسـه ويشـعر بنـد      إىلقات خيلـو فيهـا   أوالقبطية مل يكن فجائيا    ولكن كانت تنتابه  األمةعلى فكر مجاعة 

وتعاليمها وموا ته جلماعة متطرفة مرتدة بعنصريتها عن املسيحية و خارجة  بق الكنيسة يفشديد ملا اقرتفه 

بالتـه وو ئـة بعـد كـل زيـارة يقـو  هبـا لرهبـان          إىلكان ينفض تلك املشـاعر ويعـود    عنها    ولكن سرعان ما

     ديرةاأل يفاجلماعة 

منه    كانت تنتابه با ت بزن  ريموضها لكل املقربني يفكانت ريريبة  خهةسنواته األ يفولكن تلك املربلة 

اس بالذنب ملخالفته الكثه من التعاليم املسيحية واب هلا بتعاليم اجلماعة    وكان بـاول مـن   إبسشديد و

تعميمهـا   يفبكل جهـده   مسساهم باألالَّتِي  وسادت الكنيسة الَّتِي  ضا وو األخ ل موقعه تغيه كل املفاهيم 

متـرد عليـه    أنه    وبـدث  أتباعقرارات ذهل هلا ت ميذه و خهةمه األوترسيخها    وشهدت سنوات بك

و التحدى  يفالكثه من ت ميذه وبطانته بتوجيهات من قيادات اجلماعة ورهباهنا    ولكن بشخصيته املعهودة 

ه وامرني ألاختاذ القرارات أرريم رجال الكنيسة على تطبيق وتنفيذ تعاليمه وقا  بعزل املخالف يفقوة و الصرار اإ

 على احملافظات     أساقفةوقا  برتسيم بعضهم  ديرةواسرتجا  بعض الكهنه القدامى من منفاهم باأل

و القبطيـة لت ميـذه وبطانتـه وكـل الكهنـة املـواليني للجماعـة         األمـة ت التعليمات من قبل رهبان مجاعـة  أصدرو

 نيالسرياأنطونيوس فته    وتزعمهم الراهب سيطرون على مقاليد بكم الكنيسة بالتصدى له بكل قوة وخمالامل

 نيالسرياأنطونيوس الراهب  أظهر   بيث  متَّى املِسكنيالنصارى احلاىل ( ومعلمه  قبا األشنودة بابا  نبااأل  

    سـاقفة النصارى كهلس السادس ورفض بقوة ترشيحة وتعيينه لبعض األ قبا األبابا  وامرمعارضة قوية أل
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   واستنكر الراهب  ساقفةاأل بدالنصارى أل قبا األترسيم بابا  أثنا معه بالكنيسة  اادًب اخ فً أظهربل و

هذا ا ختيار ورفض ا عرتام باملراسم وبضورها    واعتربه كهلس السادس حتديا له وتتدخ  أنطونيوس 

 قبـا  األ  بابـا     نيالسـريا أنطونيـوس  سلطاته و خروجا عن الو   له وخمالفا لتعليماته    ولكـن الراهـب    يف

صه لتعـاليم  إخ القبطية    واعتقاده و األمةا لقياداته رهبان مجاعة و  ً أشدّالنصارى شنودة باليا ( كان 

و نصـات  املسـيحية    لـذا رفـض وبكـل قـوة اإ     صـه لتعـاليم   إخ مـن   أشدّو أكثراجلماعة العنصرية املتطرفة 

 كهلس السادس     وامرنصيا  ألا 

املتطرفـة   عقائـديًا ا لفكـر تلـك اجلماعـة املنحرفـة     خ صـً إسـاتذته ومعلميـه   أقـد فـاق   أنطونيوس اهب وكان الر

بدوره انشق عن معلمه كهلس السادس   الراهب  ذيو ال متَّى املِسكنيالعنصرية    وانضم له معلمه الراهب 

النصـارى   قبـا  األية ضـد بابـا   ن جبهة معارضة قوايصبح بابا للكنيسة (    وقاد ا ثن أنمينا املتوبد قبل 

 وخروجا عن تعاليمه    

بلى الراهب أعينه كهلس السادس هبذا املنصب و أنسقفا للتعليم من وقت أ نيالسرياأنطونيوس وكان الراهب 

و املعاصـرة   جيـال عقول كل تلك األ يفنشر وترسي  فكر اجلماعة العنصرية املتطرفة  يفب  ا بسنا أنطونيوس 

و العنصرية املخالفة للتعاليم املسـيحية   فكارزال يشرم بنفسه على ترسي  كل األما  هأنا بيث وقتنا هذ اىل

     يرثوذكسأ قبطيهو ريه ما  عادية لكلو املكارهة ال

راهـب  و الالنصـارى كهلـس السـادس املرتـد عـن فكـر اجلماعـة         قبـا  األوبدأ الصـرا  يشـتد بـني ا ثـنني بابـا      

خل  هلـا    وينقلـب السـحر علـى السـابر ويتـذوق كهلـس        و امللتعاليم اجلماعة  ني املوايلالسرياأنطونيوس 
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   ومثلما  نيالنصارى السابق له يوساب الثا قبا األذاقها لبابا أالَّتِي  ومن نفس الكأس بل ويتجرعه  السادس

 سخونة وريرابة    أكثراث بديقال كما تدين تدان    ومتضى األ

 

 مترد شنودة
 قبا األ  بابا  نيالسرياأنطونيوس ه مبنع الراهب أوامرالنصارى كهلس السادس تعليماته و قبا ألابابا  أصدرو

كانت خترج ت مذة الَّتِي  و كلهيكيةالكلية اإ يفحماضرات  أو باد  دروس اآلإلقاالنصارى شنودة باليا ( من 

 القبطية     األمةومعلمني لفكر مجاعة 

رهبـان اجلماعـة    وامـر سق  للتعليم تنفيذا ألأمنصبه ك يفصر على وجوده أ نياالسريأنطونيوس ولكن الراهب 

 صدار اجلريدة القبطيةإ باد والتوق  عن دروس اآل أو كلهيكيةالكلية اإ يفورفض مغادرة قاعات التدريس 

 كان يشرم على حتريرها    الَّتِي 

بابـا الكنيسـة    ومت    أوامـر بتنفيـذ   نيياالسـر أنطونيـوس  لـزا  الراهـب   إصرار كهلس السـادس علـى   إازداد  و

ذين كانوا جيهلون الكثه عن تفاصيل و البابا الكنيسة  وامره من القاعات بالقوة من قبل العاملني تنفيذا ألإخراج

 أكثرالنصارى و قبا األوحتديا لتعاليم بابا  إصرارًا أشدّكان  خهوسياسات رهبان تلك اجلماعة   ولكن األ

سافر لتعاليم  حتدٍ يففنا  الكلية واستكمل حماضراته خارج القاعات  إىلفخرج بت ميذه  ديرةه باألا لرهبانو  ً

البطريرك    وقاد جبهة معارضة قوية من قساوسة وبطانة كهلس املواليني لفكر اجلماعة وقاد تلك احلملة معه 

     متَّى املِسكنيمعلمه الراهب 
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النصارى  قبا األبالكنيسة    وقا  بابا  اوانشقاقً ابدث شرخً أن كاد أخرىة و مرواشتدت بدة الصرا  

 ار للقضا  على فكر تلك اجلماعة املتطرفة وانتزا  شرورها وتواجدها من الكنيسة   و إصربكل حتدى 

ثرهـا جـرد   إرارات جريئة ورياية مـن القـوة علـى    ق أصدرها أتباعوحماولة منه  ستعادة صفا  ونقا  الكنيسة و

ذين و الـ مـن مكانتـهم الكهنوتيـة        نيالسرياأنطونيوس وت ميذه وعلى رأسهم الراهب  متَّى املِسكني الراهب

 القبطية مبنطقة صحرا  القلمون باملنيا     األمةة مع بعض رهبان مجاعة قامجلأوا لإل

وبـد سـابقا ( علـى      الراهـب مينـا املت    تت بكهلس السـادس أالَّتِي  والقبطية  األمةومل تكن لقيادات مجاعة 

 أنيرتاجعـوا بعـد    أنالنصارى لينقلب عليهم    ومل يكن لرهباهنـا ليرتكـوا لـه احلكـم و       قبا األرأس كنيسة 

و هلـم   هم للموالنيأوامرصدروا أاجلماعة    وخبطوات سريعة جادة  تاري  يفبققوا تقدما وخطوات مصهية 

مسـاك مبقاليـد بكـم    باإ وامـر صـدرت هلـم األ  أيسـة     ريلبيـة بـني رجـال الكن   و األذين كانـت هلـم السـطوة    ال

ه وتنفيــذ كــل أوامــرفقــط للكنيســة وعصــيان  بتفــاظ بــه كواجهــة ورمــزٍو ا الكنيســة وانتــزا  ســلطات البابــا 

     القبطية املنحرفة األمةتصل هلم من رهبان مجاعة الَّتِي  تعليماتو الالتوجيهات 

 قبـا  األشـلوبني مـن قبـل بابـا     و املطـرودين  و املكهنوت املوقوفني لكل الرهبان ورجال ال وامرصدرت األأكما 

 سـاقفة األ فـي عـزل ون  إعـادة  مـور    و مسـاك بزمـا  األ  و اإمناصـبهم بالكنـائس    إىلالنصارى بسرعة العـودة  

 ورجال الدين الذين عينوا من قبل كهلس السادس    

  الكنيسة وكانت تلك السـنوات  مسك بقوة بزماأ  شنودة باليا ( و نيالسرياأنطونيوس وبسرعة عاد الراهب 

ا شـهدت  أهنـ خهة من بياة كهلس السادس بابا الكنيسة شاهدة على خ فات بادة داخل الكنيسة يقال األ

 وها حمافظة الدقهلية و منتصفيات جسدية لبعض رموز الكنيسة بالستينيات بكثه من حمافظات الوجه البحرى 
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صراعات املميتة بـني  و اليدروا بتفاصيل تلك اخل فات الداخلية  أنوز كنيستهم دون رم أبدبنائها أشيع الَّتِي 

صراعات   يعرم مداها و  يأمن على  يفدخول و الالعودة ملنصبة  متَّى املِسكنيالرهبان    ورفض الراهب 

اره و إصربيعته هم معرفة بطأكثرهم علما مبدى ذكا  معلمه كهلس السادس وأكثره كان أننفسه منها وخاصة 

قوى أ  وخاصة ان كهلس السادس كان من ه  أهداف إىلحتدى الظروم احمليطة هبا للوصول  يفوقوته وعناده 

متَّـى  سرارها وتفاصيلها    لذا فضـل الراهـب   أدق أهم معرفة بأكثرخ صا هلا وإالقبطية  األمةمجاعة  أتبا 

يل كفـة بكـم   قـب التطـورات عـن بعـد وينظـر ملـن سـتم       بنفسه بعيدا عن تلك اخل فـات ويرت ى أين أن املِسكني

 يفسـلوبه  أ منه وبياته    وذهب معه من تبقى من ت ميـذه ممـن راق هلـم موقفـه و    أالكنيسة له برصا على 

 النصارى البعيدة عن العمران     قبا األماكن أ أبدالريان بالفيو  ب وادياث    وانتقل هبم لبدالتعامل مع األ

عوان اجلماعة من أ س السادس واستغل التفام شعبه من رعايا الكنيسة بولة وخمافة بطانته وومل يستسلم كهل

بالراهـب متـى املسـكون     إيـاه ا بذره حتذيرا شـديد اللهجـة ملقبـً    متَّى املِسكني إىلرسل أمرهم    وأافتضاح 

 يساسـ رك األو احملـ ملخطـط  ه اأنـ ت ميـذه عـن الكنيسـة ظنـا منـه       و                 با بتعـاد   إيـاه   مطالبا 

و بابا الكنيسة  وامر  شنودة باليا (    ومؤكدا على ضرورة التزامهم وطاعتهم أل نيالسرياأنطونيوس للراهب 

لفـظ متـى    متَّـى املِسـكني  تـه    وكـان يطلـق علـى الراهـب      إدارحتـت  الَّتِـي   ديـرة األ أبـد  إىلعودة وت ميـذه  ال

     نييوساب الثا نبااألاطلق عليه عهد  الذيهذا اللقب  شرورو المسكون بالشياطني  أياملسكون 

الشـياطني تلبسـت    أنالراهب متى املسكون وت ميـذه ويصـفهم بـ    يفوكان كهلس السادس يرى الشر كل الشر 

 األمـة طهـارة وانقيـادهم لرهبـان مجاعـة     و البعيدة عن املـا   و الاملهجورة  ماكنجسادهم من فر  انعزاهلم باألأ

 منهم قذارة ودناسة     كثرالقبطية األ
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القبطيـة    قـا  كهلـس     األمـة بتمـا  برهبـان مجاعـة    و ا ه وامـر ا نقياد أل متَّى املِسكنيرفض الراهب  أما و

جريدة ا هرا  الصحيفة ا وىل  يفوت ميذه ونشر قرار  تَّى املِسكنيار بالتجريس مبو إصرالسادس بكل حتدى 

الرهبانية    وكانت صـفعة   إىلانتمائهم  و منوت ميذه من رتبتهم الكهنوتية  نيمتَّى املِسكمبصر جيرد الراهب 

يني هلـم فرصـة تكـتم احلقـائق     واليضـيع علـى بطانتـه املـ    بتَّـى   القبطية األمةذكية منه على وجوه رهبان مجاعة 

 متَّى املِسكنياهب اخام الر الذيمر ليني هلم عن رعايا الكنيسة    األخفا  خرب جتريد هؤ   الرهبان املواإو

ة هبا قامو اإبعيدة عن عيون الكنيسة و ال  فدان بالسابل الشمايل 61وت ميذه وبدعم من اجلماعة قا  بشرا  

زال املـدبر  مـا   هأنـ ه    ظنا منـه  وامرار كهلس السادس على انقياد متى املسكون وت ميذه ألإصر أما    و

   وزاده يقينـا حبقيقـة تلــك    نيالسـريا أنطونيـوس  علــى رأسـهم  خلطـط ومـؤامرات يتزعمهـا ت ميـذه و     سـي الرئي

ليائة من رهبان اجلماعة معرفة كهلـس السـادس اجليـدة لطبيعـة     أوبيكها الراهب متى ملناصره الَّتِي  املؤامرات

النـاس فهمـا لطبيعـة كـل منـهم       أدرىمـا معلمهـم و   يومًاوت ميذه بيث كان  متَّى املِسكنيوار نفس الراهب أريو

مقار على  نبااألة بدير قامتوجه لإلو الهار الطاعة إظ  لذا مل يدخر الراهب متى جهدا وفضل ا ستس   و  

 متر هبا الكنيسة    الَّتِي  اقبا عن بعد كل التطوراتو مر بوالن تتبدل األأمل أ

ه أسهمارى مما زاد من النص قبا األ  شنودة فيما بعد( كل التحدى لبابا  نيالسرياأنطونيوس الراهب  أظهربينما 

و رز جنــو  املعارضــني لكهلــس الســادس أبــاملمثــل لزعامـة بقيقيــة و  أصــبحوو ئـه لــدى رهبــان اجلماعــة   و 

يسلبه الكثه مـن سـلطاته    أنالنصارى استطا   قبا األه جببهته القوية املعارضة لبابا أنبتَّى  نافسني له   امل

 ها    أهدافهم الوصول باجلماعة لتحقيق كل ثار بوله    املهم واألي أوونفوذه   و كعادته ريه مهتم مبا يقال 
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النصـارى كهلـس السـادس علـى      قبـا  األمن بابـا   ارًاو إصرعدوانية وشراسة  أكثراث ملرابل بدومتضى األ

النصـارى   قبـا  األمـن   أعـدادًا هجرة  إىلأدت الَّتِي  خطا الكنيسة وتدارك األ يفبه إص ميكن  ما  تصحيح

قاصى املسكونة بب د أيطلقون عليها الَّتِي  ونيسة خارجها خارج مصر    وبفاظا على رعايا الك وذكسرثاأل

ازاته لدى مجاعـة  إجن   ومل تشفع له  1131يناير  يفسرتاليا أل كنيسة قبطية بأوها و منشأ الكنائس أناملهجر 

 11مثل دير مار مينا على مسابة  ديرةشا  األإنها و منبكمه للكنيسة لصاحلها  أثنا بققها الَّتِي  القبطية األمة

 فدان    

صراعات بني رهبان و الوكالعادة كلما اصطدمت مصامج اجلماعة مع الكنيسة اشتدت النزاعات  أخرىة و مر

ا وبني باب نيالسرياأنطونيوس املواليني هلا من كهنة الكنيسة يتزعمهم الراهب  يفمتثلت الَّتِي  والقبطية  األمةمجاعة 

سنواته  آخر بذل اجلهد ذيو الالقبطية  األمةهج مجاعة و منالنصارى كهلس السادس املرتد عن فكر  قبا األ

سـجون ومعـتق ت    إىل ديـرة الكنيسة السابقني له ونفيه للكـثه منـهم وحتويـل األ    آبا بق  يفللتكفه عما اقرتفه 

ته للكنيسة بدعمه للجماعـة     إدارلسياسة  القبطية ولكل خمال  األمةفكر مجاعة  عدا ات جربية ألإقامو

النصارى من استبدال تعـاليم الكنيسـة بتعـاليم اجلماعـة القبطيـة       قبا األبق الكنيسة و  يفوكذلك مما اقرتفه 

املرتدة عـن املسـيحية ونشـرها بـني      فكارو األومعلمني متشبعني بالعنصرية  أجيالعنصرية وختريج و الالفاسدة 

هرهم عنصــرية ومكــر ودهــا  وخروجــا عــن تعــاليم املســيح الراهــب أشــ؛ هلــا  أســاقفة ةثــوتعــيني ث  جيــالاأل

ه ويد وعقل رهبان اجلماعة أعدائصبح فيما بعد ألد أ ذيو الاحلاىل (    شنودة  األنبا   نيالسرياأنطونيوس 

 البابوية لصاحلها     سيستي   على كرو ا بة به طاالقبطية لإل
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بـق مصـر مـن خيانـة      يفالنصارى كهلس السادس و  العمر للتكفه عما اقرتفه  قبا األبابا  يا ومل تسع  األ

   وتشهد  1131نكسة  إىلت مبصر دَّأالَّتِي  وا ا لكنيستهم إرضالوطن  أعدا رعاياه وعمالتهم مع الصهاينة 

ني بـه    وتشـهد   يطو احملـ اس بالذنب انتابته ووبدة وريربة عن كنيسـته  بسو اإكم من احلزن  خهةه األأيام

ور السادات    وكان هلذا أننائبه حممد  إىلع ن وفاة عبد الناصر وانتقال السلطة إاث تغهات مفاجئة ببداأل

القبطية املسيطرة علـى الكنيسـة    بيـث كـان عبـد       األمةاخلرب وقع الصاعقة على رهبان وقيادات مجاعة 

ما ارتكبوه من خمالفات قانونية  نتزا  شرعية الكنيسة الناصر سندا ودعما هلم بتجاهل سلطاته املتعمد لكل 

ناصب من و املالنفوذ  صحاباخلمسينات    وكذلك دعمه أل أوائلب نيالنصارى يوساب الثا قبا األمن بابا 

 واليني لفكر اجلماعة قلبا وقالبا    و املالنصارى املقربني منه  قبا األ

 
  رفات جز  من و عودة بالعباسية ابتفال تدشني الكاتدرائية و الصليب يف اخللفية ؛ من ( عبد الناصر   و ( كهلس   

  إىل مصر ( مرق  
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اخلارجيـة  مبوت عبد الناصر فقدت الكنيسة بقيادات اجلماعة زعيما سلمها مناصب هامة بالدولة وخاصـة ب 

هلا اقتطعه عبد الناصر من خزينة  ماليًاابتزازه لتقديم دعما  ارها ليمارسوا عليه الضغو  وأسروائتمنهم على 

هلـم   امنحهـ  فدنـة و  م مـن األ اقتطـا  اآل  شـا  كنـائس و  إن هم القبطية الفاخرة وتبنا  كاتدرائي الدولة لتمويل و

     ديرةة األقامإ

وه لرتسـي  وجـودهم وسـيطرهتم علـى الكنيسـة      أرادا كيـ  ينتزعـوا منـه كـل مـا      عرفـو  الذي األمةمات زعيم 

 القبطية    

هم وكذلك بابا أفكارالنصارى كهلس السادس على مبادئهم و قبا األتوقيت انق ب بابا  يفمات عبد الناصر 

 رمسه وعينه كهلس السادس هبا     الذيكنيسة اثيوبيا 

وفكـره وت ميـذه وكـان يلقبـه      متَّـى املِسـكني  كـان ميقـت الراهـب     الذيلسادات ور اأنهم أعدائوتوىل احلكم ألد 

   كما كانت اجلماعـة املسـيطرة علـى مقاليـد احلكـم بالكنيسـة ختشـى مـن اسـتعانة بابـا            عيبالراهب الشيو

 تفعيل سلطاته لضمان استقرار الكنيسة     يفالنصارى كهلس السادس بالسادات للتدخل  قبا األ

ة الكنيسة املعارضني لكهلس السادس قلقا وكذلك رهباهنم من قيادات اجلماعة مـن تـوىل السـادات    وزاد كهن

و هم علـى مسـتوى مصـر    أعـدائ خـوان املسـلمني ألـد    ني جلماعـة اإ املنتم أبده كان أنيع عنه أش ذيو الاحلكم 

نـهج  و املخالفة للفكر الكنيسة    وشبهات بول توجهاته السياسية امل عدا على مستوى تصنيفهم أل خهاأل

 احلكم     يف ينالناصرى ال دي

يسـلبها   أناملمكـن   و مـن ها وتواجـدها  أمنـ يهـدد   قـي خطر بقي أما القبطية  األمةت مجاعة أصبحل مرة ووأل

بققتها وقد جتعلها هبا ا منثـورا    وكـان علـى مجاعـة     الَّتِي  ازاتجنو اإنفوذها وينز  عنها كل النجابات 
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احلاكم للكنيسة القبطية  تييني للسلك الكهنوساسالصحرا  الغربية احملركني األ أديرةبقيادة رهباهنا ب القبطية األمة

 األمـة بازمة لتخطى تلك املربلـة اخلطـهة مـن مرابـل مجاعـة       يتخذوا اجرا ات وحتركات سريعة فعالة و أن

 القبطية    

 املوت باجلملة

القبطية     األمةقرارات ختد  مصامج ووجود مجاعة  يتأجيل أل أيبتمل    مراأل أصبحمبوت عبد الناصر 

 يفمر    األ نييوساب الثا األنبابدثت عهد الَّتِي  سرعة وجرأة من تلك أكثرخطوات  أخذوكان  بد هلم من 

 هذه املرة خيتل     

ان اليد العليا سابقا    وكروجني لفكر اجلماعة و املكبار املعلمني  أبدالبابا املراد انتزاعه كهلس السادس هو 

 ارسرو األ موراعرم املوجودين بكل األ و هو صت هلا   أخلالَّتِي  هم الشخصياتأبرز وألرهبان اجلماعة و

 زابةاختاذ قرارات إ يف   البط   اآلخرينها وكل ما خيفى على أهدافخت  فكر اجلماعة وخمططاهتا والَّتِي 

ثيوبيا املعني مـن قبلـه سـوم يتـيح الفرصـة حلـدوث تطـورات        إوكذا بابا النصارى كهلس السادس  قبا األبابا 

 اجلماعة وقد تودى هبا    أهدامبالكنيسة   تتفق مع 

بتَّى  م عدة شهورأفعاهلتجاهل بسلطاته عن و املتغافل و املوما أن مر على موت عبد الناصر سند اجلماعة  

وفاة بابا كنيسة الكرازة املرقصية  أعلنمصر واثيوبيا    كل من  يفالبابوية  سيوقت متقارب خلو كر يف أعلن

عـن عمـر    1111مـارس   1الث ثـا    يفالنصـارى كهلـس السـادس     قبا األ   بابا  سكندريةباإ األرثوذكسية
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تنق ت عرب الـب د وبـني   و ال فكارو األاث الغريبة بدو األعاما وربلة رهبانية مثهة بكل العجائب  38يناهز 

 املهجورة     ماكنو األرابات بتل الطوابني اخل و ديرةاأل

وانتما ات متناقضة كل التناقض وخمتلفة بكل تفاصـيلها وو ئهـا    فكار  يف كل مرابلها ألأخلربلة من العمر 

بلها كل مرا يفصحبتها    ربلة من العمر اثبت بذكائه وقدراته متيزه بشخصيته القيادية  يفها وبتى أهدافو

تقــو  عليــه دراســات لتحليــل مســارات خطوطــه مــن ارتفاعــات مفاجئــة    يبه برســم بيــانأشــ   ربلــة عمــر 

كل فرتات العمر بذل  يف خنفاضات مدوية  نتقا ت وقرارات ريه متوقعة مفاجئة اذهلت كل من عرفوه    و

ئـه  اأمساحليـاه بكـل فـرتة   بتـى      سـلوب نهجيـة أل و املكل ما يستطيع رريم كم ا خت فـات العقائديـة    أعطىو

 تعددت    

 أعلىاريتنم  لى فيها ب  ا بسنا وأبى وببداياته العلمانية اشتغل بشركة كوكس للسيابة وشركات امل بة الكرب

 و هو ة هبادارمسك مبقاليد اإأالشركة وكسب ثقة رؤسائه و قياديّصبح من أقصر وقت وأ يفاملكانة الوظيفية 

   عشرين  و السن صغهة دون الثامنة  يفزال ما 

ا بـالرتاب علـى كـل    ار حليـاة الرهبانيـة رادمـً   و إصـر وبقرارات مصهية اختـذها بتصـميم   وانتقل بشكل مفاجى  

سنواته العلمانية ليولد من جديد كراهب باسـم جديـد ويعلـن وفـاة عـازر يوسـ  عطـا ليصـبح الراهـب مينـا           

وا  مـن رهبـان فـاقوا عمـره     ضـ طـ  األ لديـه مـن مهـارات ليتـألق ويلمـع جنمـه وخي      ما     ويبذل كل سيالربامو

 كثـر صـحبة األ و الاث الغريبـة  بـد و األؤامرات و املعقوبات و ال ديرةضعام    ومتضى بياته العجيبة بني األأ

 ريرابة    
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فصلت الَّتِي  واث وتتغه قوانني الكنيسة وتعاليمها بدالراهب مينا املتوبد    ثنم تنتقل به األ إىلويتغه امسه 

 قبـا  األملهمة رمست خصيصا له   ليفاجى  اجلميـع ويـذهل كـل مـن عرفـوه باختيـاره بابـا        مبقاييسه لتختاره 

سـبيل   يفكهلس السـادس    وخيلـ  كعادتـه بكـل كيانـه       األنباوليصبح امسه  نيالنصارى خلفا ليوساب الثا

 ازاهتا    إجنها وأهدافلى مناهلا وأريالقبطية  األمةه وو ئه وبقق جلماعة أفكارقناعاته و

قضا  على و الودون مقدمات ينقلب على مبادئها وتعاليمها وخيل  بكل عقله وقلبه لفكرة حماربة تلك اجلماعة 

ه ذعات داخليـة انقلـب فيهـا علـى ت ميـ     كل نفوذها    وتشهد هنايته كم مـن الغمـوض وسـط نزاعـات وصـرا     

 دس ورمسه بطريركا  ثيوبيا    عينه كهلس السا الذيثيوبيا أوقت مقارب يربل بابا  يفبوا هم به    وأطاو

    اثبدونستكمل األ

النصارى مبصر كهلـس السـادس وكـذلك بابـا كنيسـة       قبا األتزامن موت كل من مجال عبد الناصر وبابا  أثار

 ا مل يتوق  عندها أبدلغاز    ولكن و األعني من قبل كهلس السادس كثه من ا ستفسارات  الذياثيوبيا 

النصـارى مبصـر خاويـا     قبـا  األالبابوية بكنيسة  سيصبح كرأبدث بالفعل     جابة هذا ماكانت اإ ما أيا

يتـزامن خبلـو    أنطبيعيـا فهـل يعقـل     مرصحته    وبتى لو كان األ يفتدهور  يمبوت صاببه دون مقدمات أل

 للبابا كهلس     وايلالبابوية باثيوبيا وموت صاببه هو ا خر امل سيكر

يتزامن  يتفق أنوقت وابد متقارب    هل  يفر اختار ا بنهايه ريامضة جنهل تفاصيلها القدأن وعلى فرض 

 عبد الناصر     مع موتموته 
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بعد أن وضع شنودة أكاليل الزهور على  بأديس أبابا( كاتدرائية الثالوث   يف  احلايل بطريرك إثيوبيا( باول    و ( شنودة   

   1118: و كهلس السابق ( عبد الناصر   صديق ( هي سي سي                 قرب اإمرباطور 

 د اإس مي األصويل يف إفريقيا [؛ و اآلن يعودون للتحال  ملواجهة امل 1131سنة م من اليهود هِفِلفوا يف مواقِ] اخت

اث مسبقة مدبرة أبد إىلقرب أمر كان أن األقربني من مراكز بكم الكنيسة يعلمون جيدا و املكل املعاصرين  إن

ذين كـانوا مقـربني جـدا مـن     و الـ ة املشلوبني باليـا  الكنيس آبا  و منوخمطط هلا من قبل رهبان اجلماعة    

أنطونيوس القبطية يؤكدون على وجود يد للراهب  األمةارتدوا عن تعاليم مجاعة  أيضًاذين و الاث الكنيسة أبد

تلــك  يفاملســكون كمــا كــان يلقبــه كهلــس الســادس (   أو  متَّــى املِســكني  شــنودة باليــا ( ومعلمــه  نيالســريا

 ت فرتة بكم كهلس السادس للكنيسة القبطية    أهن الَّتِي اثبداأل

بيث كان يتمتع بشعبية كبهة  ديرةمل يكن بتمل عزله و  نفيه باأل مرهناية بكمه انتهت مبوته فاأل أنكيد لكن األ

و بياكـة املـؤامرات    يفذكائه احلاد وخربتـه ومهاراتـه    أنوقتنا احلاىل    كما  إىلالنصارى دامت  قبا األبني 
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القبطية معلمية واساتذته  األمةيأمن له رهبان مجاعة  أنتعامل معها   تسمح ببقائه على قيد احلياه و  ميكن ال

هم وتعاليمهم وعلى ت ميذه فأطابوه بكل قوة ويسر وأفرريوا أفكارمنه بنكة ودها     انقلب على  كثرو األ

     مورالكنيسة منه وخلت هلم األ

 

 
   ، إلقا  النظرة األخهة عليه على كُرسي البابوية ميتًا  كهلس السادس ( 

   لكـن تلـك املـرة كانـت ختتلـ  عـن        قبـا  الرتشيح  ختيار البابا اجلديد لأل واعيدت الكرة    وفتح باب

 ب    سابقتها عهد اختيار خلفا للبابا يوسا

 وضع خمتل  متاما    و ال مراأل

 قليلة   تذكر و  حتتسب    إلَّا    منازعات ناآل

 مقاليد احلكم تلك املرة بيد اجلماعة    
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ا ختيـار   يفية فضـل  م تلـك املـرة لأل  و اخلخلصني هلا من ت ميذها    و املاملنتمني  أشدّوكل املرشحني من 

 ا نتما ات     يفوليس 

شنودة احلاىل (     األنبا  تلميذ كهلس السادس ومعلم  متَّى املِسكنيمرة اعيد ترشيح الراهب  نيثاوك كيت 

خ فاته  يف سوديقافه من سلك الرهبانية وملفه األإ به يستبعد لنفس السبب بعد استبعاد سنوات عزلة و إذاو

 مع البطاركة السابقني واخنفاض شعبيته    

عاما اصـغر بكـثه ممـن هـم      98عمره كان  أن  شنودة باليا ( ورريم  نيالسرياوس أنطونيوبقوة رشح الراهب 

 نزاعاتو العقوبات و اليقافه وحتديه له إا السابق كهلس السادس ومنه    ورريم خ فاته القوية مع الباب أبق

 عاما     11 هي و املطلوبة رهبنةعد  استكماله لسنوات ال أيضًاشهدها املقربني من كهنة الكنيسة والَّتِي 

ني ريهت وفصلت مبقاييسه لتختار ناالقو أنإلَّا  كثهة من بقايا تعاليم الكنيسة تستبعده    أسبابوبرريم ظهور 

النصارى خلفا  قبا األالقبطية وا كثرهم عنصرية ليكون بابا  األمةرس ت مذة مجاعة أشحبيلة القرعة اهليكلية 

 لكهلس السادس    

شـنودة   األنباليكون  نيالسرياأنطونيوس ور السادات ترسيم الراهب أنعهد الرئيس حممد  1111نوفمرب  يفويتم 

 القبطية مبصر     األرثوذكسيةالثالث بابا الكرازة املرقصية 

و وصـيارية كـل املـؤامرات     قبطيهو ريه ما  ا وكراهية لكلإجرامفرتات بكم الكنيسة عنصرية و أكثروتبدأ 

ه أنـ الكنيسة القبطية بالقائمـة السـودا  حلـد يوصـ  ب     أعدا فوه ووضعوه حتت بند كر بكل من صنو امليل احل

 يكون عن روح املسيحية وتعاليمها وقيمها    ما  عدأب يقبط يتشكيل عصاب

 ( نبدأ معه ربلة و يته   بقًا نيالسرياأنطونيوس ومع شنودة الثالث   نظه جيد سابقا ثم الراهب  
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 تهشنودة وسه األنباو ية 

القبطية العنصرية منصب بابا الكرازة املرقصـية   األمة  ت مذة مجاعة أخلشنودة الثالث  األنباومع بداية توىل 

هو ريـه  ما  بق كل يفا إجراممرابل اجلماعة خطورة وعنصريه و أكثرمبصر بدأت معها  األرثوذكسيةالقبطية 

بسرية ومكر ودها  نستعرض بعضـها بـاذن   اث ومؤامرات باكتها الكنيسة ودبرهتا أبد   و حيمسي قبطي

خلفا لكهلس  111شنودة الثالث رقم  األرثوذكسيةاهلل ومع كل البدايات نبدأ بفتح مل  بابا الكنيسة القبطية 

 السادس 

بتَّى  قرية س   مبحافظة اسيو  بصعيد مصر ومل ميضى وقت قصه على مي ده يفشنودة الثالث  األنباولد  

اعه سيدات مسلمات ومسيحيات إرضصابتها حبمى النفاس    وتولت رعايته وإ ثرإرضيع  أمه و هو توفيت

 الصعيد     أهلمن جهانه بكل طيبة وشهامة 

باستخراج شهادة مي د له    ومل متضى فرتة  أبديهتم  أنمن  أكربمه عقب مي ده أهله مبوت أوكانت صدمة 

كـاد مبـرور   بتَّـى   بتسميته و  توثيـق تـاري  مـي ده    أبدمل يهتم وه    وأبتزوج بتَّى  دتهو القصهة على وفاة 

 وا طبا   أبديصبح ساقط قيد    وبعد مدة   نعلمها بالتحديد مت استخراج شهادة تسنني له من  أنالوقت 

 باسم نظه جيد     1116سطس أري 6مبوجبها مت استخراج شهادة مي د له بتاري  الَّتِي 

و قريتـه مسـلمني ومسـيحيني     أهلده ريه رعاية و اله بعد زواج أهلتلقى اهتما  كام من ومل تكن فرتة طفولته 

     أمه رعاية عوضا له عن وفاةو الطوه بكل احلنان أباذين ال
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و بدى حمافظات الوجه البحـرى بشـمال مصـر    إة معه بدمنهور مبحافظة البحهة قاملإل كربواصطحبه اخوه األ

ها الطيـبني بصـعيد   أهلـ شنودة باليا ( بيته وقريته و األنباترك نظه جيد    أنما    و سكندريةقريبة من اإال

تنق ت بـدأها بسـن صـغهة طـام خ هلـا بـ د       و البدأت ربلته مع احلياه    ربلة من احملطات بتَّى  مصر

 ن له    يألفه ويطمئ الذي قينس احلقيمان و  األعرم من بدايتها ا ستقرار و  األوبيوت    ربلة مل ي

احلياه وحتلي ته هلا وقراراته املستقبلية    مل ختلو  مورعلى شخصيته ونظرته أل ثراأل أسوأبدأ ربلة كانت هلا 

 مهما كانت قسوة الظروم احمليطة هبا     أيضًا سياملآ و منبياه من اجلوانب املضيئة  أي

 أصـبح بتَّى  فرد به   وتشبع به كل كيانهاحلياه ان يف أسلوبولكن نظه جيد اعتاد من بداياته على مسلك و

 يومًاميحو من ذاكرته كل ذكرى طيبه قد حتمله  أناختار  يعرم به    الذيمسات شخصيته  أهمهذا املسلك 

يقد   أنباملعاملة و إليهبسن أنسان يدهس بقدمه على كل ذكرى إ أنشكر ملن قدمها له    تعلم أوما امتنان 

 تطلبت منه املصلحة ذلك  إذابسان با سا ة أن يقابل اإعرفان باجلميل و أو  و  أيمصلحته الشخصية على 

سـانية قـد خيسـر بسـببها الكـثه مـن       إنعداها من مشاعر ما  يتجاهل أنه وأمامه واضحه أهدافأن يضع تعلم 

 بلم هبا الَّتِي  الطموبات

ن يغطيها بستار من املشاعر الزائفة أ فسه ووار نأرياعماق و يفاره أسرقسوة مشاعره وقناعاته و فيخي أنتعلم 

 التوقيت امل ئم له     يفو خيرجها 

اعتاد عليه   فامثاله من اليتامى مئات ا لوم    بل  الذيشني و املهذا املسلك الغريب  يفمل يكن لليتم يدا 

ية سرم اشتياقا للحياه األهأكثرجيابيات احلياه واقدرهم وإالناس قدرة على اقتناص كل  أكثر وم يني    وكانوا
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ات    ولكـن نظـه جيـد اعتـاد مـن الصـغر علـى خيـا ت مريضـة رمسـت لـه            أمهـ  رعهم واروعهم كآبـا  و أبو

 ة صغهة   أسر يفعد من دور أب أب أهدامطموبات و

ة مع اخيه قامالنصارى ( من الصعيد لإل قبا األطفولته   شنودة الثالث باليا بابا  يفمضت ربلة نظه جيد 

الثانوية بشـربا ثـم انتقـل     ميانالقاهرة وتوىل اخوه رعايته وتعليمه بيث أحلقه مبدرسة اإ إىلبدمنهور ثم ا نتقال 

 أخطرصبا و ال   ومتثل فرتة املراهقة  دبيمنها ملدرسة راريب مرجان الثانوية بالفجالة بيث التحق بالقسم األ

 ه العنصرية    أفكارشأة كانت بداية ونالَّتِي  وبياة نظه جيد  يفاملرابل 

ذين عوقبـوا مـن قبـل مطارنـة الكنيسـة         و ال ديرةرهبان اجلماعة القبطية املطرودين من األ أفكارفقد انبهر ب

 قبا وحتذيرات آبا  الكنيسة لأل ديرةلأل سرالنصارى من خ ل زيارات األ قبا األ إىلارهم تتسرب أخبوكانت 

كانت تتوافق الَّتِي  وتلك اجلماعة اهلدامة املخالفة لتعاليم الكنيسة     كارأفونصائحهم لرعاياهم با بتعاد عن 

تنفس عن الكثه ممـا  الَّتِي  انبهر بتلك النزعات العدوانية ا نتقامية الذيمع طموبات نظه جيد طالب الثانوية 

طمس منها كل ذكرياته     ويالتحاقه بالتعليم الثان إىلليس ببعيد من مولده  ماضي جييش بصدره من ترسبات

 احللوة وابتفظ مبرارهتا    

خـالفني هلـا وجـدها بفكـر تلـك      و املها أعـدائ فتـك بكـل   و النزعات مرضية بلم فيهـا باسـتعادة جمـد كنيسـته     

 اجلماعة العنصرية 

غلب سلوكياته   يبتَّى  مل يكن وثيق الصلة بالكنيسة و  على قدر مقبول من املعرفة بتعاليم املسيحية    بل

 :يات من الشعر قائ  أبووص  تلك املربلة ب ينعليها الطابع الدي
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 سى فرتة الطيش وآثا  الصبا أنكي  

 بني كان القلب رخوا كلما قا  كبا

 ا ثم فنادى طالبًسكرته مخرة اإأ

 كلما يشرب كأسا ميأل الشيطان كاسا

 
 يا  الصبا !!!أنظه جيد    فرتة الطيش و 

نا  جيله ومتناقضة   تتناسب وعمره الصغه    مسات ينفرد هبا يعرفها كل أببل كانت هلا نزعات ريريبة عن 

شخصيته الكثه مـن  طموباته واب مه    ب يفتلك الفرتة العمرية من زم ئه بالثانويه    ريريب  يفمن  زمه 

 فـي رح وخيو املـ اره    يتظـاهر بالتلقائيـة   أسـر يبـوح ب  أنيكنه داخلـه    صـعب    ما  الغموض يتظاهر بعكس

 ئه    أصدقاه وأهلاملقربني له من  قربألبتَّى  يكنهاالَّتِي  كراهيةو الخلفها الكثه من املشاعر السلبية 

نطوائيـة     و ا عزلـة  و الالوبـدة   إىلداخله مييل  يفبة والصح إىليل و امليتظاهر بشخصية ودودة اجتماعية 

وفضحه ببه  إليهاملقربني  أقرباحلياه ريه مقبوله من  يفتسبق عمره بسنوات    ارائه  مورفكره ومعايشته لأل

 التعبه عن ذلك بقوله : يفللشعر 

 يهوائأو يأفكارو أسالييب يفريريبا 

 يرائآجد مسعا افرغ فيه أريريبا مل 

 يو  يدرون ما بائ ألفِي يفر الناس با
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 الـذي بعمـره    ومل يكـن مـن هـذا النـو        يببكثه من فكر ص أكربه وطموباته واب مه الفردية أطماعكانت 

 خيفيها    أنمل يستطع حببه للشعر الَّتِي  بتفظ بصداقات تتنافى مع تلك النزعات

تصـل ايل  الَّتِـي   تلك اجلماعـة  أفكاراليا (على انبهاره بالنصارى شنودة الثالث ب قبا األظل نظه جيد   بابا 

عتماد على و ا جيابية ا ستق لية إمور أتتاح له الفرصة احلقيقية ل لتقا  هبم    علمته احلياه  أنمسامعه آم  

 اهلدم وحتقيق الذات    إىلتغلب على الظروم احمليطة به للوصول و الالنفس 

مارة بالسو  القسوة وجوه اجلديدة    وعلمته نفسه األو ال ماكنتأقلم السريع ومعايشة األوتعلم من كثرة ا نتقال ال

 أوصـداقة   أوانتمـا    أيخيطـو بقدمـه فـوق     أناقتنـاص الفـرص    و   يفانية نو األاث   بدالتعامل مع األ يف

 ارتبا  يعوق حتقيق طموباته واب مه    

بتَّى  أو أسريانتما   أوارتبا   أيه من ذلك النو  املتمرد على أنربني له املق أقربيعرفها عنه الَّتِي  فهو بطبيعته

من اآلبا  سلطة على  بدفلم تكن ع قته بالكنيسة وطيدة و  تعدو الواجبات الدينية امللزمة له ومل يكن أل يندي

ومعلوماتـه الدينيـة    حبضور دروس بالكنيسة دينيًاملتز   أوالصلوات  يفه كان منتظم أننفسه    ومل يعرم عنه 

و  يلني قلبـه   اآلخرينجا  أوجمال الدراسة العلمية    دموعه بعيدة جدا   تؤثر فيه  يفسطحيه رريم التزامه 

 فراق    و الاملتعلقة باملرض و املوت  مورلتلك األبتَّى  بسهوله و 

داب قسـم تـاري     وتبـدأ    ة اآلنظه جيد   شنودة الثالث باليا ( من املربلـة الثانويـة ويلتحـق بكليـ     هيوينت

رتدة و املالقبطية العنصرية املتطرفة  األمةه بسمو  مجاعة نتشبعت فيها كل ذرة من كياالَّتِي  مرابل بياته أخطر

 نييوساب الثا فات القوية بني بابا الكنيسة و اخلار النزاعات أخبتلك الفرتة كانت  يفعن التعاليم املسيحية    

ها    وكانـت تلـك الفـرتة تشـهد     أشـدّ القبطية واعضائها من العلمانيني على  األمةاعة مجن ورجاله وبني رهبا
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تلك اجلماعة     فكارالنصارى وخاصة من اجلامعيني أل قبا األكبهة من الطبقة العلمانية من  أعداداجتذاب 

دينني    لذا  قت نزعاهتم هم الغريبة على املتأفكارالقبطية التأثه ب األمةبيث كان من الصعوبة على رهبان 

دنيويـة    وكـان قـد ذا     و الطموبات املادية و ال طما و األالثقافة الدينية املعدومة  أصحابقبو  كبها من 

و رابــات وتــل الطــوابني مبصــرالقدمية  و اخلاملهجــورة  مــاكنتــهم باألإقامو ديــرةخــرب طــرد بعــض الرهبــان مــن األ 

يشعر الَّتِي  لنظه جيد ل لتقا  هبم طاملا اجنذب لتلك النزعات العنصريةصحارى    وكانت الفرصة احلقيقية ال

بعـد ذلـك     بقًـا ه أنـ بتَّـى   النصـارى    قبـا  األيته وضخامة بجمه و ضئالة وصغر ريهه من ريه أ معها ب

 يةعالال ماكناأل إىلنفسه هو الصعود  إىل شي  أببوقت قريب     و اىل قبا بسنوات قبل ترسيمه بابا لأل

بيـوت عـن بعـد وقـد تتضـا ل بجمهـا       و التأمـل املـدن    يفاملفتوبة وجيـد كـل املتعـة     ماكنجبل باأل أوربوة  أي

 مرتبعا على عرش مصر(    أصبحومكانتها بالنسبة له وكأنه 

ئه اجلامعيني ذهب لزيارة هؤ   الرهبان املتمردين أصدقاوبصحبة بعض  عينظه جيد الطالب اجلام إىلوعودة 

عمـل عظـيم    يفبابا الكنيسة رمبا وجـد عنـدهم ضـالته املنشـودة      امرأوتحديني لكل و املانني الكنيسة على قو

 ينفرد هو به ويضع بصماته على كنيسته

(  يلالنصارى احلا قبا األاملهجورة البعيدة عن العمران كان اللقا  بني نظه جيد   شنودة بابا  ماكنتلك األ يفو

النصـارى السـابق لـه ( وت ميـذ مينـا املتوبـد           قبـا  األكهلـس السـادس بابـا    مع الراهب مينا املتوبـد    

سـطها عـد  تـوافر    أببعيدة عن كل مقومـات احليـاه و  و المبباركة شياطني تلك اخلرابات املهجورة  مجيعًااجتمعوا 

هبـذا   ورفضـهم ل عـرتام   خـرى نظـرة بعـض ملـل املسـيحية األ     هـي املياه ال ز  للطهارة من الرجس    وهذه 

 قفهم عن سلك الرهبانية أو نيذلك الوقت يوساب الثا يفالنصارى  قبا األبابا بتَّى  النمط من الرهبان    بل
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بتفكهه ونشأته بالراهـب مينـا املتوبـد وت ميـذه    اعجـب       نيالعلما عيزاد انبهار نظه جيد الطالب اجلام

للغات    سحره  اإرسالياتثقفني وخرجيى مدارس املو بوجود هذا النمط اجلديد من الرهبان من اجلامعيني 

ه ورؤيتــه لكنيســته أهدافــطموباتــه و يفخيتلــ  كليــة  ذيو الــالقبطيــة  األمــةهــذا الــنمط مــن رهبــان مجاعــة 

و توقفت طموباهتم واماهلم على الصـلوات  الَّتِي  ومتطلباهتا عن هذا النمط القديم من كهنه ورهبان الكنيسة

 ت    الربكا أخذدعوات وال

نظه جيد لتمر  يفتمثلة و املمعلوماهتا الدينية  يفوما كانت تلك الشخصية العلمانية الطموبة الذكية املتواضعة 

 إىلعلى رهبان اجلماعة املطرودين وت ميـذهم مـر الكـرا     فقـد فطـن الراهـب مينـا املتوبـد حبـدة ذكائـه           

القالـب   يفه عجينـة مرنـة يسـهل تشـكيلها وصـبها      نظه جيد    ووجـد  عيمكانيات احلقيقية للطالب اجلاماإ

وكل الراهب  أنئة للراهب مينا وت ميذه     وكان أصدقات زيارات نظه جيد وبعض والاملصنو  له    وت

و ا ختيارات  يفمينا املتوبد لكل من ت ميذه املقيمني معه عددا من هؤ   الط ب اجلامعيني    وكان موفقا 

أن درك أربه مـن رهبـان اجلماعـة مـن معلميـه      تشـ  الذيتأثه و الا  قنربته ودرايته بفن اإتوزيع    فبحكم خال

قناعات بيني و الجتاهات و ا يول و املالشخصيات  يفيكون هناك توافق  أنقصر الطرق للفوز بت ميذ خملصني أ

و هـدام  األه ل قتنـا  ب ببـة جلـذب كـل فكـر ت ميـذ     و احمل قـوى يكـون للمعلـم الشخصـية األ    أناملعلم وت ميذه و

فيما بعد (  متَّى املِسكنيتأثرا مبنهج سعد عزيز   الراهب  أشدّنظه جيد  أنيتلقوها    ووجد الَّتِي  دروسال

 ذيو الـ  عياجلـام  يلانبهر نظـه جيـد بشخصـية سـعد عزيـز الصـيد       مذة الراهب مينا املتوبد     وت أبد

 القبطية العنصرية     ألمةاهدام مجاعة أو أفكارمعلمه يلقنه كل  أصبح
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من  1التأثه على بعض اجلامعيني فوكل له مهمه تعليم  يفواطمئن الراهب مينا املتوبد لقدرة تلميذه سعد عزيز 

تؤهلـهم لرتـب رهبانيـة وكهنوتيـة يـزج هبـم فيهـا        الَّتِـي   اجلامعيني من بينهم نظه جيد وتثقيفهم باملعلومات الدينية

اجلماعة للسـلك   أعضا يزيد بجم اخرتاق بتَّى  وكهنة الكنيسة ديرةمن رهبان األاجلماعة  أعضا مبساعدة 

 بالكنيسة ويزيد من نفوذهم     تيالكهنو

وكل له مهمـة اسـتعادة جمـد الكنيسـة      الذيجنود الرب  أبده أنوتشبع نظه جيد بسمو  تلك اجلماعة وفكرة 

 اجلماعة قائ  فكاراهلل قبل هذا التحول الفكرى ألالقبطية وبنا  كنيسة عظيمة له ويص  باله من البعد عن 

 نا اهلارب منهأ يقلبه احلان يوأران   حت الوجه عنه أشف يومًاالرب  نيكم دعا

 قسىأكان  ,صدودى مثل صخر  يف ان قليبك   مل أكنه  يريه أن يبقال كن صدرا لقل

ك اجلماعة مـن الرهبـان املطـرودين بينمـا عجـز      تأثر فيها بسحر رهبان تلالَّتِي  وعرب نظه جيد عن تلك الفرته

 هذا التحول  يفعليه طوال سنواته السابقة بقوله  تأثهو القساوسة الكنيسة من اجتذابه 

 قال هيا اصطلح بالرب هيا فاصطلحت   فاسرتبت  يقرأ الكاهن ب  فوق رأس

 ىنسأولكن كي   ىسأن أنبسن يا قلب    لكن صرخ العقل فصحت مسسى األأنقلت 

قائمـة تسـمى القائمـة السـودا       يفالكنيسـة ووضـعهم    عـدا  ن افتتانه بكل تعاليم اجلماعـة وتصـنيفها أل  عوعرب 

اليهود بينما صلبوا املسيح تبعـا ملعتقـداهتم    ييدأل بادرة للعدا  على أوابتد ا من النصارى  قبا األ عدا أل

هم اليهـود  أجـداد يعتـذروا عـن حتـريض    بتَّـى   ح   وعد  تربئة تلك اجلماعة لفعل اليهود وسفكهم لـد  املسـي  

 يعرتفوا به     أوللرومان بصلب املسيح بسب اعتقادهم 
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زال يتحمس هلا ما  الَّتِي حتت بكم اليهود    تلك الفكرة و هي يفسر رفض تلك اجلماعة لزيارة القدس اوهذ

وضعهم ومجاعته  ذيو اليون املسلمني ع أجلا ن ليس بدافع املصاحلة الوطنية و  ا نتما  و  من  إىلشنودة 

صا منه لفكر تلـك اجلماعـة وعـرب عـن كراهيتـه وعدائـه لليهـود وصـلبهم         إخ    ولكن  عدا بنفس قائمة األ

تاركـا لثـأر ربـه بالفتـك بالقتلـه الـذين        مـر متجاه  هلـذا األ  و هو مرت من عمرهالَّتِي  اآلمثة يا للمسيح وتلك األ

 :يات شعر من قصاصته اخلاصة بأصلبوه كما يعتقد قائ  ب

 صالبا كي  أنسى الرب مصلوبا وقليب   كي  أنسى فرتة الطيش وآثا  الصبا   

الدروس علـى يـد معلمـه     لقيصدقائه لتأ( و يلالنصارى احلا قبا األوتتواصل زيارت نظه جيد   شنودة بابا 

الراهب مينا املتوبد   كهلس السادس بابا   ت مذة أخل أبدفيما بعد (  متَّى املِسكنيسعد عزيز   الراهب 

 النصارى السابق لشنودة (     قبا األ

ها معلميه الراهب مينا املتوبد أعلنالَّتِي  بياة التمرد يفوجد نظه جيد   شنودة الثالث باليا ( متعة بقيقية 

تلك  يف   كما وجد  ينالنصارى وقت ذاك يوساب الثا قبا األوسعد عزيز على تعاليم الكنيسة وعلى بابا 

 نيا رهبان اجلماعة املطرودين ضالته وبريته وتعبها عن فكره العلماإليهينتقل الَّتِي  املهجورة ماكنو األاخلرابات 

 لو كانت خت  العقيدة    بتَّى  لتزاماتو ا املنشأ و رفضه لكل القيود 

  : ياتأبعاته بعاره عن قناأشمع تلك اخلرابات وعرب ب ديرةتساوت من رؤيته األ

 سوار فكرىن يرتاح لأللكا  ديرى            و  سور فو اآلدير فكل البيد  يلليس 

 يوسه قاميتإ يفالدنيا طليق  يفنا أ          شغ  بوكرِأاجلو مل  يفنا طه هائم أ

 ي  ريه أمرين أمر الناس شأوريريب        يجرأبني  يمشأريفو بني أنا بر بني أ
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 متَّـى املِسـكني  ه اعترب سعد عزيز   الراهـب  أنبتَّى  ظه جيد بفكر تلك اجلماعة املتمردة ورهباهناوزاد ولع ن

ه فيما بعد نبذة يصـ  فيهـا ببـه    أصدر الذيمقدمه كتاب انط ق الروح  يففيما بعد ( أبا روبيا له و كتب 

ه ومعلميـه قبـل دخوهلمـا سـلك     مجاعتـ  أفكـار ا روبانيا له وتـأثره بكـل منهجـه و   أبملعلمه سعد عزيز واعتباره 

 الرهبانية     

عواهنا املخرتقـني  أو عقائديًاالقبطية املنحرفة  األمةنزاعات بني رهبان مجاعة و الاشتدت الصراعات  أنوكان 

ورجاله  نيى يوساب الثاالنصار قبا األهلا من جهة   وبني وبابا  ةطبقة العلمانية املواليو الديره و األللكنيسة 

     أخرىوقيادات الكنيسة من جهة  ةديرألورهبان ا

مسحوا بعودة بعض بتَّى  ديرةدارية وقيادية ببعض األإزاد نفوذ رهبان اجلماعة املنشقة وتوليهم ملناصب  أنوما 

هم الدكتور سعد عزيز و منطرودين    وعاد الراهب مينا املتوبد ومت تنصيب ت ميذه و املالرهبان املوالني هلم 

فيمـا بعـد    وظـل ت ميـذ      متَّى املِسـكني ثم الراهب  ليامسه الراهب متى الصموئي أصبح ذيالو   يلالصيد

سحبت الكنيسة ا عرتام بدير مـار مينـا مبصـر اجلديـدة وطـردت      بتَّى  ترددهم عليه بالدير يفالراهب متى 

 دير السريان      إىلالرهبان منه    فانتقل الراهب متى وت ميذه 

ه لكل داو  نظه جيد على زياراته ملعلميه من رهبان اجلماعة وخاصة الراهب متى وتلقي أنرتة تلك الف يفوكان 

مـني نصـر     أه أصـحاب بصحبة اثـنني فقـط مـن     أوثاؤفياس     األنبابيان كان مع بعض األ يفتعاليم اجلماعة و

بعـد ( ومجـيعهم مـن     فيمـا  قيبـا أنطونيـوس  سـليمان   الكـاهن    قيرسانيوس فيمـا بعـد (    وحمـب بـا    أ األنبا

سيطرين على مقاليد الكنيسة فيما بعد   ومل يكن يرتدد على هـذا  و املالقبطية  األمةا عمدة اهلامة جلماعة 
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 قبـا  األيـرتدد عليهـا   الَّتِـي   ديـرة األ أكثـر صـبح فيمـا بعـد مـن     أ ذيو الا بيث سحب ا عرتام به أبدالدير 

    خذ الربكات زيارات ألو الرب ت و الالنصارى 

ومشـوقة لـه بكـل     مـاني تـهى األ و منيـه  ه رياأصـحاب اعتـاد عليهـا نظـه جيـد و    الَّتِـي   صبحت تلـك الزيـارات  أو 

وعزله وكذلك ا لتقا   نيب الثاالنصارى يوسا قبا األطابة ببابا تخطيط لإلو المن بياكة املؤامرات  تفاصيلها

 عضا  ورهبان اجلماعة من القيادات البارزة    أب

ملخططـات  هم طموبا    وتبعـا  أكثرخلصهم تنفيذا لتعاليمهم وأ ذكى ط ب اجلماعة وأيد من وكان نظه ج

 يفبـه  املسـيحية اسـتعدادا للـزج     يفدروس  لقـي دارس الدينية ال هوتيـة لت و املباد اجلماعة التحق مبدارس اآل

 رمسته اجلماعة له     الذيخذ موضعه أللكنيسة لي تيالسلك الكهنو

و     1198تحق باجليش كظابط ابتياطى باملشاه سنة و الداب بتقدير امتياز من كلية اآلوخترج نظه جيد 

رريم عد  رسـامته كراهـب وكتـب عـن      ديرةجازات باألمع معلميه بيث كان يقضى معهم األ على تواصله هو

تعلقه وانبهاره باد بعنوان   متنيت لو بقيت هناك ( من شده عداد جريدة اآلأ أبدتلك املربلة مقال فيما بعد ب

 سيفوقهم عنصرية وتطرفا     ونواصل مرابله    الذي و هو مبعلميه   

النصـارى باليـا ( فـرتة اجلـيش سـ ح املشـاه ويلتحـق بالعمـل          قبـا  األنظه جيد   شنودة الثالـث بابـا    هيوين

العنصـرية     القبطيـة   األمـة معلميه مـن مجاعـة    أيديالدروس على  لقيبالتدريس    ويظل على مداومته لت

 دينيًـا ليتثقـ    كلهيكيـة قيادات اجلماعة كثـ  مـن بجـم سـاعات دراسـته الدينيـة بالكليـة اإ        وامروتنفيذا أل

 الكنائسية     بادصحفية جبريدة اآلو ال  وزادت نشاطاته ا جتماعية 
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رهبانية متهيدا  عت   الطرق ا لتحاق بسلك ال شتَّىاجلماعة حماو  ب هداموقد  استقالته من الوظيفة للتفرغ أل

 األنبامناصب كنائسية مستقبلية ولكن قوبل بالرفض     وظل على حماو ته املتكررة بكل تصميم ومل ميكنه 

ه أفكــارو  باشــيته مــن احلصــول علــى املوافقــة برتســيمه راهــب لشــكوكهم وعلمهــم بــاحنرام  نييوســاب الثــا

ه وو ئه أفكاريتقنها عن مكنون الَّتِي  يثهأبا   ففضح بكلماته وخيفيها  أنمل يستطع الَّتِي  العقائدية وعنصريته

لتات لسانه    وكث  نظه جيد من ها على فأظهرالَّتِي  وكنيسة و اللفكر اجلماعة املعادية لتعاليم املسيحية 

و  نيمتَّـى املِسـك  مـر معلمـه   أا افتضاح مر سو ًون جدوى للوصول هلدفه    وزاد األعماله خلدمة الكنيسة دأ

خفا  بقيقة انتمائة لفكر اجلماعة    ومت كما ذكرنا من قبل عزله من منصبه إ يفبنكة ودها   أكثركان  ذيال

     سكندريةمبطرانية اإ قياديال

النصارى  قبا األبابا  نيبياة يوساب الثا يفدخول سلك الرهبانية مستحي   يفمر دخول نظه جيد أصبح أو

( نسبة  نيالسرياأنطونيوس امسه الراهب    أصبحو 1119عا  إلَّا  يرتهنب أنجيد  وقتذاك    ومل يستطع نظه

شهد كل اجتماعاته ولقا اته مبعلميه من رهبان اجلماعة    نفس عا  اختطام مجاعة  الذيدير السريان  إىل

 يفوبعـض ت ميـذة    متَّى املِسكنيورد اسم الراهب  ذيو ال نيالنصارى يوساب الثا قبا األالقبطية لبابا  األمة

و كان العقل املدبر لتلك املؤامرة  متَّى املِسكنيالراهب  أنقوائم املتهمني املدبرين حلادث ا ختطام    بل وقيل 

 شرم على تنفيذها    امل

نظه جيد بقرار رهبنته    بل كانوا  أهلبدث مع كهلس السادس عندما ترهنب    مل يفاجى   وعكس ما

  الغريبة وتطوراته املريبة وشخصيته القاسية العنيدة   ه أفكاريلحظون كل 

 قال له اخوه  طيب روح مع الس مة (    بتَّى  الدير إىلهم بقراره للذهاب أعلن أنوما 
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يوساب كما شربناها من قبل     ويعلن فتح باب الرتشيح ملنصب البابـا بعـد    باناألاث عهد بدومتضى األ

ها بالتفصيل    ثم اشربنالَّتِي  و نيالنصارى يوساب الثا قبا األاملأساوية لبابا نهاية و الالبابوية  سيخلو كر

عـدهتما بـل كـان ترشـيح     أبشنودة ولكن شرو  الرتشيح  نباو األ متَّى املِسكنيترشيح رهبان اجلماعة للراهب 

صـغر   إىلافة ضباإ ينو  دي نيتاري  رهبا أيريريب ومستبعد بكل املقاييس بيث   ميلك  شي نظه جيد 

 سنه    

تاري  الكنيسة خيتار  يفل مرة أووفوزه بالقرعة اهليكلية وكانت  أيضًاومت ترشيح الراهب مينا املتوبد معلمهم 

 بابا للكنيسة هبذا النهج اليهودى املسمى بالقرعة اهليكلية    

بيـث بدايـة العصـر     1111باسـم كهلـس السـادس سـنة      قبـا  مينا املتوبد بابا لأل كربويتم ترسيم معلمهم األ

و علـى املناصـب الكهنوتيـة    أنظـه جيـد سـابقا وشـنودة باليـا (         نيالسـريا أنطونيـوس  الراهب  يللتو يبالذه

 كنائسية   ال

 

 مدارس اآلباد

  نظه جيد سـابقا وشـنودة    نيالسرياأنطونيوس عهد قيادة كهلس السادس للكنيسة القبطية تقلد الراهب  يف

و ا  وريسـل ا دمغـة   قنفنون اإ يفتت ئم وقدراته املتميزة  إليهت أسندناصب كنائسية هامة الثالث باليا ( م

النصارى ختتل   قبا األمن  أجيال إخراجتأثه على الشباب وو النشر الفكر العنصرى  يفعقول وولعه الشديد ال

 هم    أجدادائهم وآبعن  حيسيو املمنهجها الفكرى  يفكلية 
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و مبا فيها طبقة الكهنة بالكنائس من القسيسني  ناآل إىلنشأت من عهد كهلس الَّتِي  جيالألا يفونلمس كل ذلك 

املسيحني  قبا األرهبان الذين تفيض اعينهم مكر وريدر ودها  وقذى وخشب وخيانة عكس اس فهم من ال

سـيحية قيـادة الكنيسـة    تلك اجلماعة العنصـرية املرتـدة عـن التعـاليم امل     يلالسابقني لكهلس وقبل تو با عهد اآل

 القبطية    

باد رريم بداثة شرام على مدارس اآلاإ نيالسرياأنطونيوس كهلس الكنيسة القبطية عني الراهب  يلوفور تو

قورن بكبار السن من الكهنة ما  إذامل يكن يتعدى ا ربع سنوات وكذلك قله ثقافته الدينية  الذي نيتارخيه الرهبا

شـط  أنه مـن  أنـ خدمة الكنيسة وعلى دراية كبهة بتعاليمها    ولكن بسـبه   يفطويلة وا السنوات الأمضالذين 

ارتقـا  املناصـب    يفصـ بية  و اليـة  بقالقبطية وهذا يكفيـة لتكـون لـه األ    األمة  ت مذة مجاعة أخلواكفأ و

 الكنائسية العليا    

 للتعليم بالكنيسة    ا أسقفالنصارى  قبا األعينه بابا بتَّى  من ث ث سنوات أقلومل ميضى 

   وكانت النقلة املدمرة لكل تعاليم الكنيسة 

  نظه جيد سابقا وشنودة باليا ( بنفسة علـى بـرامج التعلـيم هبـا      نيالسرياأنطونيوس رم الراهب أشبيث 

 عقوهلا وقلوهبا تعاليم الكنيسة باملناهج يفالنصارى استبدلت  قبا األمن  أجيالخبطط واعية مدبرة لتخريج 

كانت الَّتِي  ( بادتوليه رئاسة حترير جملة   مدارس اآل إىلافة ضالقبطية    باإ األمةالفكرية املتطرفة جلماعة 

التحق بنقابة الصحفيني     1131عا   يففكر وعقل رعايا الكنيسة القبطية    و يفمصادر بث السمو   أهم

يل وانق به على كبه معلميـه وقائـد كنيسـته    عهد كهلس السادس كما شربته بالتفص يفاث به بدومتضى األ

  كهلس السادس   
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 قبـا  األ   وصلت نزاعاته وبروبـه مـع بابـا     إليهنوا أبسغدر بكل من و الصدقائه أمن  التنصل يفوكعادته 

 إىلكهلـس السـادس    كـرب درجات العـدا  ويصـل مبكـره ودهائـه وعنـاده املعهـود مبعلمـة األ        أقصى إىلالنصارى 

 من بكمه     خهاملشهد األ

الَّتِي  اخلدا  أساليبالبابوية بكل  سيكر ليليعت هداموخيطو بقدمه فوق جثمانه خبطى واعية واثقة حمددة األ

 قبـا  األ  نظـه جيـد سـابقا ( بابـا      نيالسـريا أنطونيـوس  هيأها له رهبان وكهنة مجاعته    ويصـبح الراهـب   

 هلس السادس كما شربناه ووضحته بالتفصيل سابقا خلفا لك 1111 يفشنودة الثالث  111النصارى رقم 

اث تعجز الكلمات عـن  أبدرهابا بإ ا وإجرامفرتات الكنيسة القبطية عنصرية و أشدّرس واعن  وأشوتبدأ 

 وص  بشاعتها 

 األمـة خ ص لكل تعاليم رهبان مجاعـة  و اإ نيتفاو الوبدأ شنودة الثالث بكمه للكنيسة القبطية بكل اهلمة 

 الصحرا  الغربية     أديرةية املتواجدين بالقبط

 اجلماعة للغاية املنشودة    أهداممن دها  ومكر للوصول ب تيوتفنن بكل ما أو

حتـت   و هـي  بدأ هبا كهلس السادس بكمه للكنيسـة    اسـتلمها شـنودة   الَّتِي  مل تكن بدايته بتلك الصعوبة 

 رهابية    و اإرية املتطرفة ك اجلماعة العنصالسيطرة الكاملة لنفوذ وتعاليم تل

عوانه أمة القبطيه املنحرفة   لذا بدا و% من العاملني هبا ممن ينتمون قلبا وقالبا ل 81من  أكثراستلم كنيسته و

 مان بوضع عدة حماور هامة تنطلق منها كنيسته   و األمناخ من ا ستقرار  يفعماهلم أوقيادات رهبانه 

     يلدو أوكان  ليقانون حم أوشرعية  أيو عرامو األ بادي ها عن كل املحماور رياية من اخلطورة خلروج
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ية    ومؤامرات خططت هلا الكنيسـة  إجراممن قبل تشكي ت عصابية إلَّا  حماور وخطط عمل   تستخد 

 تدينها    الَّتِي  ةدلكل األ فيخت أنبكل ذكا  وبذر من عد  الصاق الشبهات هبا ولكن مل تستطع 

 ه و تدينها    أفعاله شاهدة على أدل يرتك الفاعل خلفه بصمات و أبدًاو دائما 

وقـت وابـد   لـذا     يف مجيعًـا نتناوهلـا   أننا   نستطيع إنابلها فو مرتلك احملاور حتتاج لسرد تفاصيلها  نوأل

ع اجملال انطلقت منها برامج العمل    كل على بدة وطبعا لن يتسالَّتِي  اورو احملسأبدأ سرد خطط الكنيسة 

 لتغطية كل تلك احملاور    

ضـع املهـم منـها حبسـب     أسمكـان  نشرها لكن قدر اإ أوومؤكد هناك معلومات   استطيع وضعها على النت 

    يتاستطاع

 أخرىين لك هذا وأشيا  أمن 
للكنيسـة يسـتطيع مـن خ لـه متويـل كـل خطـط ومـؤامرات          ويحمور وضعه شـنودة لبنـا  اقتصـاد قـ     أهمونبدأ ب

ريرائهم للتواصل مع إ النصارى واجتذاهبم و قبا األاملسيحني  أبوالعاش إنها وكذلك أعدائلكنيسة للنيل من ا

 زرها    أحتكمها وملساندهتا وشد الَّتِي  الكنيسة وتعاليم اجلماعة املتطرفة

 ت خط الفقر ا حتأهناستلم شنودة الكنيسة واقتصادها وميزانيتها تكاد تسد رواتب العاملني هبا بل وتوص  

ميزانيتها على بعض تربعات الطبقة العلمانية املسيطرة علـى   يفكنيسة فقهة جدا تعتمد  1138 إىلفقد كانت 

 الغنية احملدودة      سروبعض تربعات األ لياجمللس امل
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نة الستينات عهد كهلس السادس استعانت بعبد الناصر لتقديم مساعدات مالية من خزي يفالكنيسة  أنبتى 

 بكثه     أقلورمبا  نتجاوز عشر هذا العدد املوجود اآلتب العاملني هبا ومل يكن أعدادهم الدولة لدفع روات

تكفل عبد الناصر بكل الَّتِي  وهنايه الستينات  يفوبتى مبنى الكاتدرائية مل تكن الكنيسة متلك تكالي  بنائه 

 السبعينات     مطلع إىلاستمر العمل هبا الَّتِي  وشائها إنتكالي  

 أديرةتشييد كنائس وكاتدرائيات و يف نعت اآلأبدالَّتِي  و هي تكالي  الديكوراتبتَّى  مل تكن الكنيسة متلك

     1138على الكاتدرائية عا   أنفقعام ما أضيفوق تكالي  الوابدة منها الَّتِي  وعديدة باملئات 

 ميزانية دول     تفوق مبجملهاالَّتِي  موالين للكنيسة بتلك األأمن 

     ناآل هياستلم شنودة الثالث بكم الكنيسة كما  أنوقت  قبا املادية لأل بوالمل تكن األ

مـن اجملتمـع املصـرى تسـرى علـيهم      النصارى شـأهنم مثـل شـأن كـل املصـريني    فهـم شـرائح         قبا األبل كان 

 فقرا     و النيا  ريو األعمال و الاملوظفني بوال ا قتصادية للبلد    هم مثل كل فئات اجملتمع املصرى منهم األ

من الفقرا  املسيحيني بصعيد مصر كانوا من الطبقة املعدومة اقتصاديا من شدة الفقر     وكـان   كثهًا إنبل 

منهم الكثهون ممن ميتهن مهن بسيطة جدا كعمال بنا    فواعلية ( وسعاه   فراشني ( وعمال ف بة   اجريني ( 

 نفس الوقت    يفشريفة و الالبسيطة جدا  عمالوريهها من األ

شركات  أصحابالصيت من  يوذائع نمعروفني اآل أقبا  أعماللرجال  آبا تلك الطبقة املعدومة من هم  و من

 وم امل يني من الدو رات   لأو ومعام ت مالية وجتارية تقدر بعشرات ومئات بل 

صـرافة  و الشـركات املقـاو ت    أصحابعهد شنودة من كبار  يف أصبحفسهم من أنمن هؤ   املعدومني  إنبل 

فك اخلط بتَّى  قتصاد املصرى    وبعضهم مل بصل على ا بتدائية بل وجيهلو ا عامل املال  يف   معة أمساو



 

 

118 

فاق عليهم وخص  البعض هلم نالستينات يتقامسون اإ يفسيحية الغنية و املاملسلمة  سر    وكان كثه من األ

 الزكاة      موالأمن 

ن و  تلك عليها اآلالَّتِي  كنائس قليلة وحبالة بسيطة جدا ريه تلك احلالةو الطرق املؤدية هلا و ال ديرةكانت األو 

 مكانيات    اإ

بققتـها الكنيسـة   الَّتِـي   وت القفـزة ا قتصـادية القبطيـة املدويـة عامليـا بروادهـا وجنومهـا        أصبحبكل املقاييس 

الفلكيــة    بــل تلــك القفــزة   رقــا تــدخل هبــا املوســوعة العامليــة لأل  أننودة الثالــث تســتحق القبطيــة عهــد شــ

كانـت   عام مـا ضـ القبطية ليصبح بـامل يني ومئـات األ   سررفعت من معدل الدخل املعيشى لألالَّتِي  ا قتصادية

 عليه قبل عهد شنودة     

 يفكليـات ا قتصـاد    أكـرب  يفيـدرس   أنا تسـتحق  ميزانية الكنيسة ورعاياه يفالرهيب  قتصاديو التصاعد ا 

مـن   أكثرة القبطية الوابدة ليعادل دخول ومدخرات سرم ك األأ صعد بدخل ومدخرات و ذيو الالعامل    

 مبالغة     أيك  ا جمتمعني بل ويزيد دون  أوسويسرية  أويكية أمرة أسر 11

 بــواللأل نيا رتفــا  ملنحنــى الرســم البيــا  يفتواصــل و امل وياملفــاجى  املــد ويالقــ قتصــاديهــذا ا رتفــا  ا 

جامعات ا قتصاد بالعامل بل  أكربمينح كل كهنتها الدكتوراة الفخرية من  أنا قتصادية للكنيسة القبطية يستحق 

تلـك القفـزة ا قتصـادية للكنيسـة      أسـباب لعلم ا قتصاد هبـا    نسـتعرض بعـض     أساتذةيعينوا  أنويستحقوا 

 فاق   نهد شنودة الثالث ودوافعها ومصادر وجهات اإالقبطية بع
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 قتصاد الكنيسةا
عاش اقتصـادها    وروج شـنودة وبطانتـه بـني الطبقـات      إنو موالتبنت الكنيسة كل خطة عمل ذكية جللب األ

بنا  كنيسـة قبطيـة    أجلالعلمانية وخاصة بني شباب تلك الفرتة مفهو  العمل كجنود للرب جللب كل منفعة من 

مصر وثرواهتا  أرضتعترب الَّتِي  القبطية العنصرية ( األمةظيمة     وترسي  تعاليم كنيسته   تعاليم مجاعة ع

امللـل املسـيحية    أصـحاب  أو سـ   اإ إىلاملسيحني فقط دون ريههـم مـن املصـريني الـذين حتولـوا       قبا بق لأل

     خرىاأل

 قبـا  األواعتبـار   هتم هـو برمـاهنم مـن ثـروات مصـر     قل عقـاب هلـؤ   املصـريني وذريـا    أواعتربت الكنيسة أن 

راضـيها    راقـت لقيــادات   أ  لكنـوز مصـر و  ني للكنيسـة القبطيـة هـم فقـط املـ ك الشـرعي      نيالنصـارى املنـتم  

 الصحرا      أديرةالكنيسة تلك الفكرة اجلهنمية وباركها كهول رهبان اجلماعة ب

ريق رياإ ثارواعها وعلى اخت م العصور من الفراعنة آلأنمصر بكل  آثاروبدأت الكنيسة تتبنى مشرو  ا جتار ب

القبطيـة القدميـة بكنائسـهم ومتـابفهم    مل تكـن تلـك        ثـار ية مع ا بتفـاظ بكـل اآل  س مرومان وبتى اإو ال

ة    ريقية قدميإري أوماكن ملعابد فرعونية أ يفالقبطية كانت قد بنيت  ديرةمعظم األ أنالفكرة جديدة فاملعروم 

نشأت الرهبانية وهرب رهبان  أنفقد كان مع بدايه الكنيسة القبطية وعصور اضطهاد الرومان املسيحيني هلم 

مغارات وقبور ومساكن ومعابد مهجـورة   يفالصحرا  ل ختفا  عن عيون الرومان  إىلالنصارى  قبا األوكهنة 

بادها اهلل    ولكن مل تكن فكرة استخراج أتِي الَّ ههم من احلضارات امللعونةريق وريريو اإمن بقايا الفراعنة 

النصـارى وكـل    قبـا  األبني املصـريني    بيـث كـان يعتقـد      اتلقى قبولً ثارتلك اآل يفاملتاجرة  أواستخدا   أو
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 إىلزال  مـا  السـتينات و  إىلعهد ليس ببعيد رمبـا   إىلبتَّى  املصريني بلعنة الفراعنة    واستمر هذا ا عتقاد

     ناآل

هم آثارالفراعنة بمون  أنب ثاريروج له مفتشى وعلما  اآل الذيعتقاد السائد بلعنة الفراعنة مل يكن باملفهو  و ا 

توراه واسفار اخلـروج     و البالعهد القديم  ينساس ديأصوص        كان للعنه الفراعنه ومتعلقاهتم من الل

هم الفراعنـة القـدما  ودمـرت مصـر وجفـت      دادأجـ ريضب اهلل ولعنته بلت على  أنبيث اعتقد املصريني ب

ائيل عهـد موسـى   إسـر  ينصحارى وهلكت معابد الوثنيني بعد خروج ب إىلارها وينابيعها وجناهتا وحتولت أهن

 وريرق جيوش فرعون    

ا كلما مرت بطريق به اصنا  ومتاثيل أهنربلة السيدة العذرا  وابنها املسيح عليه الس   وصفت على بتَّى  و

     ثاربد من بقايا الفراعنة حتطمت تلك اآلومعا

وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْ َ  قوله سبحانه  يفالقرآن الكريم على ريضب اهلل ولعنته على الفراعنة  و أكد

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ  فراعنة بقوله بلت بالالَّتِي  كوارثو الكما وص  هول النكبات   الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوبِنيَ

ثـار مـن   اآل فيأن مكتشـ بتَّـى      وظـل املصـريون علـى هـذا ا عتقـاد      وَكُنُوزٍ وَمَقَا ٍ كَرِيمٍ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 

 قنا  العمال البسطا  للعمل معهم   مر إألبداية ا يفمريكان وجدوا صعوبة الفرنسيني واأل

هم بل وكانوا مولعيني أجدادمهاث  يفبقيتهم ألنصارى هم الذين كانوا يعتقدون با  قبااألفقط الرهبان وكهنه  

و العقيـدة فهـم يـدعون املسـيحية      يفزدواجية و ا نكر عليهم الرومان هذا التناقض أيتعلق بالفراعنة و بكل ما

افظوا على الكثه من عاداهتم زالوا على انبهارهم وولعهم بتلك احلضارة امللعونة وبما  بوثنية الفراعنة و مياناإ
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هم أماكنـ بتفال بالنيل وماكو هتم بل وبتمون مبعابدهم وقبورهم وو ا مراسم املوت  يفهم ومعتقداهتم أعيادو

 لعونة    و املاملهجورة 

فكرة  إنساكن القدمية ولكن مل يعرم عنهم املتاجرة هبا بيث و املط ل تلك املعابد أبنيت على  ديرةومعظم األ

كانت   تسـمح بـالنبش    ديرةقوانني األ أنالدنيوية كما  طما بعد عن كل األو اللرهبانية كانت تقو  على الزهد ا

 من الرهبان     استجابةً يق احلدود ومل تلقَأضه بدث لكن على أنعن الكنوز وقيل 

منهج عقائدى  أيفوق  همأهدافولكن رهبان وكهنة شنودة كانوا على شاكلته كلهم علمانيني املنشأ طموباهتم و

تعـاليم اجلماعـة العنصـرية وضـاربني بالتعـاليم       قـي معتن و منلبهم من اجلامعيني وخرجيى مدارس اللغات أري   

مع هذا النهج  ىوال   يت ئم و  يتساو املنفوذ و الشهرة و الالسلطة  يفهم أطماعاملسيحية عرض احلائط    و

توس ت للحصول و الة الصلوات إقام  تتعدى الَّتِي  واب مهم  يفسطا  كهنة القدامى البو الاملتواضع للرهبان 

على الربكات    وساعدهم على تنفيذ تلـك الفكـرة معرفتـهم للغـة القبطيـة وبعـض لغـات ورمـوز احلضـارات          

 يفا توارثها الرهبان عرب العصور وتدارسوها وابتفظوا هبـ الَّتِي  كتبو الاملصرية القدمية وابتفاظهم باخلرائط 

 هم    أماكنديرهتم وأ

و عمران و البعيدة عن العيون و الاملتناثرة بكل ارجا  الب د  ديرةاأل أرضوبالفعل مت بفر الكثه من السراديب ب

 حكامات القصور الرئاسية    ستتفوق االَّتِي  يةمنحكامات األستو ا ر العالية سواو األاطة بالسرية احمل

النصـارى وفتحـت البـازارات     قبا األقامت عليها جتارة ابتكرها الَّتِي  ثارمن اآل وبالفعل مت استخراج الكثه

الَّتِـي   وواعهـا     أنمصـر بكـل    آثـار بقيقتـها منافـذ لتسـويق     يف هـي الَّتِـي   وتيكات املقلدة للسياح نلتجارة األ
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و تنظـيم  و الوسـع  تطلب من الكنيسـة مزيـدا مـن الت    مرجتارة قائمة بذاهتا    ولكن األ خرىاأل هيت أصبح

    أيضًاماية و احلتخص  ال

منـابع اخلـه الـوفه    اقتطعـت منـها       أبدت أصبحالطائلة للكنيسة و موالبداياهتا األ يف ثارجلبت جتارة اآل

تقـيم هلـا فريـق     أنتنظيمـا ودراسـة    لـذا وجـدت الكنيسـة       أكثـر توسع فيها بشـكل  و الكبه لتمويلها  اجز ً

توسع فيها  متصاص الطاقات وتوفه و الخلها    ووضع خطط عمل واعية ومدربة به بوزارة داأشمتخص  

مكتبات قبطية  أكربهات لدعم الكنيسة ورعاياها    خصصت هلذا اجملال و اخل موالفرص العمل وجلب األ

يـة  أثركتـب قدميـة و   ويكتب وخمطوطات وخرائط احلضـارات القدميـة مبصـر    مكتبـة ضـخمة حتـ       أهمتضم 

مرت هبا مصر ابتفظ هبا الرهبان عـرب العصـور   الَّتِي  لغاتو الات ولوائح بجرية لكل عصور التاري  وخمطوط

و تعرضـت عـدة مـرات للحـرق     الَّتِـي   ةالقدميـ  سـكندرية النصـارى الـذين هنبـوا مكتبـة اإ     قبا األتوارثوها من 

 ت م    اإ

حبـد   هـي النصـارى   أديـرة عدد من  يفاصة يتعلق بتلك التجارة اقيمت عدة مكتبات كبهة خ ولدراسة كل ما

النصارى من ا نتفا  هبا  قبا األذاهتا كنوز معرفية اختصتها الكنيسة لرعاياها وبرموا مصر وشعبها من ريه 

دراسة تـاري  تلـك احلضـارات ومواقعهـا علـى       يفللتعمق  كلهيكيةو اإ   وفتحت اقسا  بالكليات ال هوتية 

شـرقية  و القع بقايا املدن القدمية بكل مساكنها ومعابـدها بالصـحرا  الغربيـة    مصر    ومت رصد كل موا أرض

 عوينات وريهها   السينا  وبتى مناطق اجلبال اجلنوبية ب أرضوب

 أماكنيتوقع بنسبة كبهة وجود كنوز هبا اعتمادا على الَّتِي  ماكناأل أهمورمست خرائط تفصيلية مدون عليها 

تعرضت مدهنا الغنية العظيمة لنكبات وكوارث مدونة بالتاري     وادت الَّتِي  و وجود تلك احلضارات القدمية
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الصـحرا  الشـرقية    يفية وبـراكني مبنـاطق   أرضـ قـات  العصور القدمية مـن ز زل وانز   يفتلك الكوارث املختلفة 

سـة شـنودة بقـا    اعتربهتـا كني الَّتِـي   وم ومسـاكنهم     أمـواهل هروب النـاجيني تـاركني خلفهـم كـل      إىلوريهها 

 الذين متسكوا بقبطيتهم وكنيستهم ومل يتحولوا عنها   ينازعهم فيه خارج عنها     قبا لأل

 أمـاكن ك ديـرة دونت بدراسة وعنايـة ربـ ت للبحـث    واسـتخدمت األ    الَّتِي  ساس تلك اخلرائطأومت على 

ا وبتـى الع جيـة لـرواد تلـك     واعهـ أنة وخمـازن    وعمـل الرهبـان علـى تقـديم اخلـدمات ال زمـة بكـل         قاملإل

القدمية املتناثرة من بقايا املعابد  بجارت تلك األأصبحطتها بالسرية    وأبانسقتها الكنائس والَّتِي  الرب ت

 يفسـتفادة منـها   و ا نية متثل موارد مالية كبهة للكنيسة القبطية عجزت الدولة عـن بصـرها   بو األتماثيل و ال

 ماهتا ا قتصادية    أز

النصارى  قبا األهلا علم خاص يتقنه متخصصني من الَّتِي  واستخراج الكنوز ثارعلى جتارة اآل مراأل فيمل يكتو

و مارسـة ودراسـة الكتـب    و املعليها اكتسـبوها مـن اخلـربة    الَّتِي  عماقو األه أماكنكيفية حتديد  يفرهبان و ال

صـحرا   و الهـذا اجملـال    يفالبحـث   أدَّى بـل و  تـذخر هبـا مكتبـات الرهبـان       الَّتِـي   خطوطاتو املرائط اخل

 إىلدائمـا تـؤدى    رضتذخر هبـا اجلبـال    فمنافـذ خـهات األ    الَّتِي  بجار الكرميةالنقب عن األ إىلالشاسعة 

 بعضها    

القبطيــة بكـل ربـو  مصــر وصـحرائها وجباهلــا     مـاكن و األ ديـرة ومت رسـم خريطـة ملصــر بـددت فيهـا مواقــع األ    

ميثـل صـعوبة لـديهم وهـم      مـر مل يكـن األ  الـذي قامـة الرهبـان   إ أماكنليها العشرات من إيفت أضو وواباهتا   

و  ديـرة يقتصر على األ مرالنائية    ومل يعد األ ماكنة بتلك األقامسلك الرهبانية على اإ يفدربني و املاملؤهلني 

يـة اخلاصـة   ثراأل مـاكن الكـثه مـن األ   اإليهي  أضعرتم هبا من قبل الدوله ولكن و املدونة و املصوامع املوثقة ال
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هـا القدميـة   أبجارقبطيـة مـن    أديـرة شا  كنائس وصوامع وإنمبجاهل الصحرا  ومت الَّتِي  وفراعنة و البالرومان 

 أماكنالكنيسة القبطية  إىلية ليضيفوا أثرية لكنائس قبطية أثر أماكنا أهناملتناثرة وترميمها وادعا  زورا وهبتانا 

مراكز بنوها بديثا على اط ل املعابد الوثنية  هيبقيقتها  يفمصر    و أرضالبقا  على  تَّىشنفوذ جديدة ب

 كرمية     أبجار أويات أثر أوالصحارى البعيدة من كنوز  يفالقدمية  ستخراج ثروات مصر املتناثرة 

الَّتِـي   ولكرميـة  ا بجـار النصـارى باأل  قبـا  األالكنيسة مـوارد جديـدة مـن خـ ل متـاجرة       إىليفت أضوبذلك 

النصارى وما تبعها من معـادن نفيسـة    قبا األفتحت هلم جما ت لتجارة مثينة ثرية امتهنها عشرات املئات من 

الَّتِي  ثقيلةو القتنيات الذهبية القيمة و املصهر وتشكيل كميات كبهة من التماثيل  إعادة كالذهب    بيث مت 

الكـريم وهبـا متاثيـل مبئـات الكيلـو       بجـار ها توابيت رصـعت باأل و من  ريوار وبطون الصحراأ يفتركها الفراعنة 

 تجسيم    و الاحلجم  يفجرامات من الذهب اخلال  ماثلت اجلثمان اجملاور هلا 

كانـت عليـه قبـل عهـد      عام مضـاعفة مـا  أضـ وهرات بصـورة مذهلـة      و اجملحم ت الصارية  أعدادوزادت 

كانت  أنوهرات باملنطقة العربية بعد و اجملحمتكرى جتارة الذهب  أكربالنصارى من  قبا األ أصبحبتَّى  شنودة

من اجلنيهات لدفع رواتب العاملني هبا  آ ماخر الستينات تتسول من بكومة عبد الناصر بضعة أو إىلكنيستهم 

الَّتِـي   ديـة القدميـة  وو األشـ  ت  و الاحلروب القدميـة   أماكنمل تسلم من عبثهم ب  بقًا   وبتى أرض سينا  

سـلمني عـن بقـوقهم    و املريفلـة احلكومـة    يفجفت من مئات السنني    قفزت كنيسة شنودة قفزات اقتصادية 

م    أفعاهلالنصارى و  قبا األعن قيادات الكنيسة و  أيضًاريفلة القانون  يفوثرواهتم وخهات ب دهم    و

ها أطماعمتواضعا   يت ئم و أصبح الذيل خططها لطموبات اقتصادية   بدها هذا اجملا يفومتضى الكنيسة 
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عاملني بكنائسهم    و المصر وكنيستهم ميلكون دفع رواتب قساوستهم  أقبا اخر الستينات مل يكن أو إىلنعم 

مل تكن ميزانية كنيستهم مبا فيها املخصصات املالية اخلاصة هبا تسمح بتغطية نفقاهتا    كانـت كنيسـة فقـهة    

توفر لديهم الكثه املادية للكنيسة مل يكن ي بيشرفني على النواو امل لياجمللس املبتَّى  هتا   مكانياإحمدودة ب

سارت عليهم الَّتِي  و ك و املدودة من بقايا البشوات و احملسر القبطية الغنية املعروفة عانات من بعض األإريه 

عائ ت املسلمة الغنية الذين طبق علـيهم قـوانني   و الم شأن كل املصريني أهنتأميم شو ال عيص ح الزراقوانني اإ

اخر الستينات بالضغط على عبد أوالكنيسة تسولت من احلكومة  أنبتَّى  الثورة اخلاص بشرو  امللكية   

 جنيه لدعم ميزانيتها     آ مة الناصر مبلل عشر

الَّتِي  و هي دفاترهم وسج هتم   دون بو املالنصارى  قبا األمليزانية الكنيسة  ليذا احلد كان الواقع الفعهل

يكية جمتمعة أمرمن عشرة و يات  أكثرعام ميزانية مصر بكل مؤسستها    بل وفاقت ميزانية أض نتعدت اآل

ادير ومينا وكهوسيز وريههم ممن بتكـرون  أبساويرس و آبا عهد كهلس السادس مل يكن  1138عا   إىل   

 يف نئهم اآلأمسـا النصارى بالقاهرة وهم الـذين شـاعت    قبا األدرائية شا  كاتإناقتصاد مصر ميلكون تكالي  

 بورصات العاملية   و الال و املعامل ا قتصاد 

بتَّى  بائهم وخ هنم ميتلكونبأقارهبم وأوكل عائ هتم وعائ ت جهاهنم و همأجدادهم واعمامهم وآبا مل يكن 

شـائها بكومـة عبـد    إنمولت تكـالي   الَّتِي  ولكاتدرائية ديكورات ا يف م من اجلنيهات للمسا ة ولو آبضعة 

 شنودة معلمهم وقدوهتم     بداية السبعينيات عهد إىلاستمر العمل هبا سنوات  ذيو الالناصر 
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يبلـل تكـالي  الوابـدة منـها عشـرات       ذيو الـ بضـع شـهور    يفن الذين يقيمون مئات الكنائس العم قـة  وهم اآل

ثاثها ومفروشاهتا وديكوراهتا عشرات الكنائس أمكانياهتا وإ يفدرائية بل وفاقت فق على الكاتنأضعام ما األ

    بيعظم دول العامل الغرأة املمولة من ربوتستانتيو الكية يلوالكاث

متَّـى  راهـب  فدان بدثا عظيما اثلـج قلـب ال   11على مسابة  يلة دير بالسابل الشماإقامالستينات كان  إىل

بامل ليم رمبا بضع عشرات مـن اجلنيهـات تـدفع     رضله وقد كان سعر األ يب الروبألو امعلم شنودة  املِسكني

استثمارات لبعدها عن العمران    ومل  أيا إليهجتذب  ماكناليد من العرب     بيث مل تكن تلك األ يلواضع

 ذلك الوقت     يفالبعيدة  ماكنيكن املصريني بطبيعتهم ا جتماعية يألفون تلك األ

ية زورا وهبتانا العشـرات مـن   أثريطلقون عليها الَّتِي  كنائسو ال ديرةاأل إىلي  أضقل من ث ث عقود أ يففقط 

 حيزيادة مسابة نفوذ مسيرومانية لو البنوها على اط ل املعابد الوثنية الفرعونية الَّتِي  القبطية ماكنو األ ديرةاأل

 مصر     ميب بقوق مسلرضها وعلى بساأمصر على 

ها احليوية السـيابية  أماكنثرواهتا و أماكنثارها وآحتيط بالَّتِي  فدنةلوم من األرض مصر مئات األأمن  اقتطعوا

طلقوا عليها لفظ مناطق أالَّتِي  ماكنو األ ديرةقاموا عليها العشرات ورمبا املئات من األأديرهتم وأ إىلضافوها أو

 طائلة     اوالًأمسوارها أيماهتا وقامتها وترمإ يفكلفتهم الَّتِي  وثرية أقبطية مسيحية 

سـعار زهيـدة   تـذكر    أهلم من قبل الدولة وحتت الضغو  بفدنة خصصت لوم من األبعض تلك العشرات األ

بعض و الـ دفـع فيهـا       الـذي لـرقم  ضـعام ا أيقدر ب ذيو القيقة سعرها وقيمتها قسا  و  تقارن حبأوعلى 

 عراب مبالل ليست حمل جتاهل    د من األالي يفدنة دفعت الكنيسة لواضعخر من األاآل
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ريوار وجماهل مصـر سـيطرت عليهـا    أوابات وو البال و اجلكثه من املسابات الشاسعة ببطون الصحرا  و ال

به باملعسكرات يقطنها رهبان أشقانون وجعلتها كمراكز نفوذ و الالكنيسة القبطية بوضع اليد وريياب السلطات 

فنـون   يففـرق الصـاعقة بـاجليش     أقـوى فاقـت تـدريباهتم وخـرباهتم    الَّتِـي   والنائية  ماكنة بتلك األقاممؤهلني لإل

 وار البعيدة عن كل العمران    رية بتلك األقامالتكي  على اإ

 
http://trutheye.com/mod.php?mod=vedio&modfile=item&itemid=470 

http://www.youtube.com/watch\v\dlCsj7r0jcI 

: أبداث (  -كما قال بالن ّ  –  سر املهنة للبابا شنودة و هو يشرح خطة ا ستي   على أراضي الدولة  يديوڤابط ور

   1118دير أبو فانا 

 رة من دون الدخول على املوقع [اشيعرض مب youtube: رابط   م بظة] 

 نيشئت عهـد شـنودة هـم ليسـوا برهبـان بقيقـي      أنالَّتِي  اجلديدة ماكنهؤ   الرهبان املقيمون بتلك األ أنال ويق

هم شنودة أسقفوتعاليم  أفكارذين تربوا وترعرعوا على و ال بادة    بل هم من ت مذة مدارس اآلقاماإ يدائم

دة عن املسيحية    وهؤ   الت مذة نشئوا علـى  رتو املتطرفة و املالقبطية العنصرية  األمةممثل رهبان مجاعة 

مصر     أرضهم وواجباهتم جتاه تثبيت وبسط نفوذ كنيستهم على أدوارم جنود يسو  وهلم أهننفس املفهو  

النصارى علـى   قبا األة بكل املناطق اجلديدة اخلاضعة لنفوذ كنيسة قامجمموعات تتبادل اإ إىلوهم يقسمون 

مكانيـة وقـدرات كـل فـرد منـهم    و       إعـدة شـهور تبعـا لظـروم و     إىلوقـد تصـل     أسـبو فرتات ترتاوح مـن  

يتطلبـها كـل ديـر مـن عـدد املقـيمني بـه           الَّتِـي   معينـة ولكـن تبعـا للحاجـة     أديرة أو أماكنخيص  لكل منهم 

عراب أ أوتواجد لدوريات جيش  أيعلى  مورلباس األللتمويه وإ ماكنلبسون م بس الرهبان داخل تلك األوي

http://trutheye.com/mod.php?mod=vedio&modfile=item&itemid=470
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تواجـد بـالقرب منـها يبقـون علـى       أييستحيل فيها الَّتِي  واملناطق البعيدة جدا عن العيون  يفريههم    و أو

 باهلم مب بسهم وطبيعتهم    

 إىلوضمها بالقوة  ديرةاحمليطة باأل راضيالتناز  على األ إىل ديرةووصل احلد برهبان كنيسة شنودة وقيادات األ

ثــم ملكيتــها      و مــنبيازهتــا  ثبــاتاحملــاكم ورفــع القضــايا إ إىلصــلت بالكهنــة م    منازعــات وأديــرهت

احليـاه   يفم رهبان ادعوا زهـدهم  أهناملفرتض  و منكنيسة شنودة وبطانته و المنازعات قادها زعيم الرهبان 

 ويبحثون عن قصور مبلكوت السما      رضوملكوت األ

ب القبطية ( وكذلك األ األمةالنطرون   مجاعة  وادين رهبان رهبان كنيسة شنودة واسياده م أنولكن يبدو 

س فهم    رهبانية وصلت هبم حلد الطمع أزهد خيال  و الللرهبانية  آخر هو هلم مف متَّى املِسكنيله  يالروب

النصـارى   قبـا  األبتيال وبسط النفوذ    رهبانية وصـلت برهبـان كنيسـة    و ا سلب و الظلم و الشع و اجل

 زل اهلل هبا من سلطان:أناكم    رهبانية ابتدعوها ما و احملاملنازعات الدنيوية حلد القضايا  إىلزهد ال عيمد

 ْفَـةً  جِيـلَ وَجَعَلْنَـا فِـي قُلُـوبِ الَّـذِينَ اتَّبَعُـوهُ رَأْ      إِنْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَـاهُ الْ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى اب

 رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَرَبْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَا َ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا بَقَّ

  مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِهٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

يدينون له بكـل   ذيو الالبابوية  سيانتعشت باعت   شنودة لكرالَّتِي  وكنيسة مصادر متويل ال إىل أخرىعودة 

 عمت الكنيسة    الَّتِي  تلك اخلهات

 وبجار الكرمية وكنوز احلضارات القدميـة ومتاثيلـها الذهبيـة    و األثار بسطها جتارة اآلأاها وبدإكانت الَّتِي  و

مصـر    وابتكـروا ملكيـة مصـر      يتوارثوهـا وبرمـوا منـها مسـلم    الَّتِي  وقدرت مبئات الكيلو جرامات الَّتِي 
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ب دهم  يفية أبقمصر   يقلون عنهم  مين مسلأورثتها وم كها الشرعيني    رريم وثرواهتا واعتربوا انفسهم 

 ميمصر املسيحيني كانوا من املصريني الوثنيني الذين اعتنقوا املسيحية    ومسل أقبا امتازوا عنهم    ف بل و

مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا  الذيسلموا هلل الوابد القهار أر كانوا من املصريني الذين اعتنقوا املسيحية ثم مص

بعـد الشـرك    ولكـن لكنيسـة      س  هم لإلتباعاهم املسيحية بعد الكفر ثم تباعا   هم امتازوا عنهم ب أبد

رمـان مـن انتمـا اهتم ومصـرياهتم     و احلن العقـاب  يسـتحق عليهـا املسـلمو    أخـرى شنودة وقـوانني رهباهنـا تعـاليم    

مصادر  قيرضها وخهاهتا  كتفائهم باملسيحية    ونستعرض باأ بق مبصر وأت ب دهم    هم فقط وثروا

 ذهب     و الثار فاقت جتارة اآلالَّتِي  وويل اجلماعة مت

مل يفصل بني بكمهما ريه بضعة  ذيال ومل تكن بداية شنودة الثالث على وفاق مع بدايه السادات رريم تزامنهما 

ذين برعوا و الحتليل الشخصيات  يفتمرسني و امل ديرةهر ببداية السبعينات   كان شنودة وسحرته كهنة األأش

مكانياتـه  إا علـى يقـني بـذكا  السـادات ومتيـز      وارهأرينقب عن و القرا ة العني  يفالود   بيوفاقوا الغجر وضار

مظهرها  يفستكينة و املورا  تلك الشخصية الضعيفة  أنناصر    هم على يقني وخرباته وجتاربه عن عبد ال

قوية عنيدة ذكية واعية خلطوات مدروسة اثقلتها احلياه العسكرية ص بة وص دة وصربا لذا  أخرىشخصية 

  لقا ات مع السادات    أوطلبات  أوصدامات  أييتحاشى  أنستكانه وو ا آثر شنودة وكنيسته ا بتعاد 

توجهـات    بفطرتـه الذكيـة    و ال هـدام و األمنـهم دهـا ا ومكـرا مـع اخـت م الديانـة        أقـل ومل يكن السادات 

ت فيها عناصر مـن كهنـة ورعايـا الكنيسـة القبطيـة عهـد       أدينالَّتِي  اث التجسسأبدوفطنته مل يكن ليتجاهل 

نكسـة   يفت سـا ت حلـد بعيـد    وعناصر اجنبيـة مبعلومـا   نياد العدو الصهيوإمد يفكهلس السادس وتورطها 

تنكيل و الوبادثة اختطافة  نياث الكنيسة عهد يوساب الثاأبدفرتة بكم عبد الناصر    مل تكن  يف 1131
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الَّتِـي   القبطية لتمر عليه مر الكـرا     وبقـدر حمدوديـة املعلومـات املخابرتيـة      األمةبرجاله وظهور اسم مجاعة 

ها أعـدائ  أيضًـا ها وأعضا تعتيم من قبل و الابيطت بسياج من السرية  الَّتِي اتيحت له خبصوص تلك اجلماعة

 سوا      على

بياته و اثقلته جتارب وسرعة بديهة لفك كثه من الرموز  يفمر هبا الَّتِي  طاتو احملولكن السادات حبكم خربته 

ترشـيحه وانتخابـه بطريركـا    فضـحتها اجـرا ات   الَّتِي  ن لشنوده ويقرأ بوضوح نزعاتهئز    مل يكن ليطملغاو األ

و  يشـه لـه بامسـه بـل بالراهـب       متَّـى املِسـكني  الراهـب   بـي يـه الرو أب   كان ميقـت معلـم شـنودة و    قبا لأل

جرائم جديـدة لعـد  قـدرهتم علـى      يفعلى بذر من تورطهم  ديرة   لذا كانت الكنيسة برهبان األ عيالشيو

خـوان  اإ إىلشـاهبا تارخيـه وانضـمامه    الَّتِـي   هبـون توجهاتـه  كانوا يبغضـونه وير  ذيو الحتديد رد فعل السادات 

مل  ذيو الـ بيط بالسـادات يزيـد مـن رهبتـهم      الذيالكنيسة    كان الغموض  أعدا املسلمني سابقا    ألد 

تتطلب  ثارراقه مكشوفة    لذا كانت جتارة اآلأوكانت كل  الذيعبد الناصر  إىليألفوه من سابقيه من امللوك 

عـد  بشبهات    بـدايات  زمهـا احلـذر أل    أيا ورهباهنا عن أديرهته من الوسطا  ل بتعاد بالكنيسة ومنهم كث

 ربابها    ألو كانت على بساب اخنفاض بتَّى  وداحلد

كنيسـة (    ومل  و الكثرة الوسطا  يؤثر على قيمة املكاسب وعلى السعر من املنبع   الـدير   إناملؤكد ف و من

يـديرها  الَّتِـي   ثـار تجـارة العلنيـة لآل  و التـبجح  و العليها ا ن من اجلـرأة   هيالَّتِي  لك احلالةتكن الكنيسة على ت

 ثـار   كـثهة مـن جتـار اآل   أمسـا ذخرت بالَّتِي  النصارى مبح هتم خارج الب د وبصا ت املزادات العلنية قبا األ

 النصارى     قبا األ
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النصارى  قبا األخفى عن أدات جتاههم وعد  ثقته هبم عندما ازاد يقني قيادات الكنيسة القبطية مبشاعر الس

جـازات خـ ل   إ يفريلبهم عن سابة القتال أبل واستبعد  1116ىل حلرب والعاملني باجليش موعد الضربات األ

     1116بدث بالستينيات    وكان نصر ما  ذلك الوقت جتنبا لتكرار

النصـارى العـاملني    قبـا  األثقته بـاحمليطني بـه مـن العلمـانيني     استدرج به السادات هو  الذيولكن اخلطأ الكبه 

 الوساطة مع الغرب     يفواعتماده هو ا خر عليهم  سيبالسلك الديبلوما

و هذا الشأن فصل بـني العلمـانيني    يفجانبها الصواب الَّتِي  ولكن برؤيته موركثه من األ يفكان بطبيعته بريصا 

و  تيالنصـارى وبـني رجـال الكنيسـة مـن السـلك الكهنـو        قبـا  األالفكريـة مـن   التيارات  أصحابشرتاكيني وا 

 قبا األهؤ    أنا نتما ات وابدة لفكر عنصرى متطرم وابد و أنجمرد تصور  يفرهبان    خانته فطنته ال

هامـة  واجهـة و اعمـدة   إلَّا  همما  فناننيو الدبا  و األبزاب السياسية األ أقبا و ريايلالنصارى امثال بطرس 

 القبطية     األمةمها  صعبة خلدمة كنيسة مجاعة  إليهميوكل 

مرابلـها لبنـا     أهـم  يفاعتمـدت عليـه كنيسـة شـنودة     الَّتِـي   سـي املـدخل الرئي  هيكما كانت جيهان السادات 

يـة     ليزجنا اإأمه توارثتها عنالَّتِي  ثقافة الغربيةو الللكنيسة    فقد عرم عنها ولعها باحلياه  وياقتصاد ق

و يـاه مـن مظـاهر التخلـ      إواعتبارها  ميس كما عرم عنها تعاليها الشديد على كل مظهر يشه ل نتما  اإ

 رجعية    ال

 و مـن املناصب العليا املقربني مـن السـلطة    أصحابثريا  والطبقة القبطية العلمانية من األ وعن طريق زوجات

رض مصـر مـن   أ إىلاسـونية املشـبوهة   و املعيات الصهيونية دخال اجلمان السادات بذلت الكنيسة اجلهد إجيه

مل للمعاقني وريههـا مـن   نشا  مجعيات األجيهان السادات إ إىلعانات مالية قدمت إبواب عن طريق سع األأو
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و  هيتباو ال ع  ىل وببها لإلوا ا لغرور سيدة مصر األإرضمولت بأموال الصهاينة بعد احلرب الَّتِي  اجلمعيات

 هـي عام ولكنـها  ضـ عشـرات األ  األجنبيـة  موالية قد تفوق تلك األإس ممتوي ت  أيوتعاليها عن ذكر  ظهورال

شـهدت هبـا   الَّتِي  ونسا  و الاجملام ت بني الرجال  يفناهج الغربية و املسفور و الاملولعة بكل مظاهر العلمانية 

بادل قب ت التحية مجعتها برؤسا  الغرب وتتِي الَّ احلف ت الديبلوماسية يف بيالفقرات الراقصة على النمط الغر

 جانب عند استقباهلم علنا وعلى املرئيات    مع الرؤسا  األ

مصـر مبباركــة ومسـاندة ووســاطة كنيســة    إىلصــهيونية و الؤسســات املاسـونية  و املاجلمعيـات   أمــوالوتـدفقت  

ادخاهلا بعض اجلاليات  يفساهم الَّتِي  وبظت بالكثه من العمو ت ووظائ  الوساطة الَّتِي  النصارى قبا األ

خلدمـة   قبطـي  بيية توطيـد لـو  أ  إىلالقبطية املقيمة خارج الب د بالدول الغربية    مما اسرتعى انتباه شنودة 

 قبـا  األطائلـة ممولـة مـن كنيسـة      أموالدعمهـم بـ   ذيو الـ النصارى خارج مصر  قبا األالكنيسة من املهاجرين 

بققتـها الكنيسـة ولكـن كانـت     الَّتِـي   ا خارج الب د    ورريم بجم ا سـتفادة املاديـة  النصارى مبصر لرعاياه

 بــوالللكنيسـة يـدعم نفوذهـا داخـل وخــارج الـب د    وظلـت معظـم األ        ويمجيعهـا تسـتنفذ لبنـا  صـرح قــ    

ت بيث اخر الثمانياأو إىلالقبطية وخاصة من الطبقة املتوسطة تشهد انتعاشا حمدودا جدا  سرا قتصادية لأل

 تقتطع من دخوهلا لدعم توجهات الكنيسة     خرىاأل هيكانت 

عاش اقتصادها وبسـط  إنسبيل  يفرارا باملصلحة العليا للب د إض أكثرواستمرت كنيسة شنودة ختطط ملرابل 

 نلمسة بوضوح تلك السنوات    ذيو النفوذها 

 يومنا هذا     إىلمع بكم شنودة الثالث بدأت الَّتِي  اثبدرمبا كان من الصعب على الكثه تصور تلك األ
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العلمانيني   من ريه  و منطارنة وخنبة من ت مذة شنودة من الكهنة و املطاهلا مجيعهم من الشمامسة أباث أبد

الطبقة الكهنوتية ( وت مذة مدارس اآلباد جنود يسو  كما يسميهم    خنبة نشـأت علـى تعـاليم وتوجيهـات     

 وابات    و الالنطرون  وادي أديرةب اسياده من رهبان اجلماعة

خـ ل   يفطال سابقا و املشلوبني باليا   املطرودين الذين مت جتريـدهم مـن املناصـب الكهنوتيـة     بمن هؤ   األ

ترسي  كنيسة شنودة وبنا  اقتصادها و متردوا عليه وانشقوا عن  يفا هامة أدوار( من لعبوا  خهةالسنوات األ

كمـه   ية مع بداية بو األالسرية  يفليهم مها  رياية إسند أالعنصرية    من هؤ   من جلماعة وتعاليم ا أفكار

يصـلح   يكـن مـور مل  أ يفاعتمـد علـيهم    ذيو الـ ة و ئهم لشـنود  يفاملخلصني  أشدّللكنيسة    كانوا مجيعهم من 

الَّتِـي   دوارلـأل  يواعـ زالت جترى بنظا  وتوزيع  ام مور مع بداية بكم شنودة كانت وللقيا  هبا ريههم    فاأل

يستطيع الَّتِي  دماتو اخلمكانياته وقدراته ومهاراته إيت ئم و الذيمكانه املناسب  يف ا    كلأصحاهبيقو  هبا 

 من ريه الكهنة     عيجتماو ا  فيموقعه الوظي أوتقدميها للكنيسة من خ ل مكانته الكهنوتية 

شا  كنيسة نوبذل كل ما يستطيعون متهيدا إ إعطا عليهم الكل جنود لكنيسة الرب كما يعتقدون    وجيب 

 أهمالذين لعبوا  و منكما يعتقدون ويأملون     خهةاأل يا األ يفقبطية عظيمة استعدادا  ستقبال يسو  الرب 

النصـارى   قبـا  األوبعـض   ريـايل القبطيـة كـان بطـرس     األمـة خططت هلا كنيسة شنودة و مجاعـة  الَّتِي  دواراأل

قربني من السلطة مبتابعة كهنة من الكنيسة بعضهم من املشلوبني باليا  املطرودين و املع ميني ني من اإالعلماني

 سرية تامة   يفرمستها الكنيسة الَّتِي  من الكنيسة ( باشروا معهم اخلطوات

ثتـها  خطبـة ب  يفع مه وشعبه وحبضور ياسر عرفات وجملس الشعب إأ السادات رجاله ووزرا ه وفبينما فاج

الس      خطبة اذهلت  أجلائيل من إسر إىلعن استعداده للذهاب   رئيات على اهلواو املالوكا ت العاملية 
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تابع لكل ا جرا ات وبـوارات الوسـاطة بـني    و املاملخطط هلا  ريايلاملقربني له    كان بطرس  أقربوفاجأت 

املؤســ     لقــا ات  ياخلطــاب التــارخيائيلية علــى علــم مســبق مبضــمون ســرالســادات وقيــادات احلكومــة اإ

 إىلربـ ت خلـارج مصـر وبعضـها مباشـرة       يفعـدة مـرات    ريـايل وبوارات ورب ت وسـاطة قـا  هبـا بطـرس     

ذا اخلرب املشؤ  ع ن السادات هلإوقت  إىلكتوبر مباشرة واستمرت أائيليني بعد نصر سرتقى فيها باإائيل الإسر

وبعلـم كهنـة الكنيسـة املتـابعني لتلـك اخلطـوة مـع         ريايلدات وبطرس اثها الساأبدخبارها وأ   وساطة تكتم 

 قبـا  األجـرا ات كـثهة شـارك فيهـا بعـض      ذين مهـدوا إ و السادات    و اللطات دون علم الس ريايلبطرس 

لنصارى الـذين تنـاقلوا اخلـرب    ا قبا األمر مل يكن ريريبا و  مفاجئا لبعض النصارى املقيمني خبارج الب د    األ

 ائيل الس      إسر ع ن مصر وإ سات داخل الكنيسة بقرب  يفنه ع إ قبل

نع السادات به وبرضه قأ الذيفراد عائلته هبذا الدور أمبساندة بعض  ريايلورمبا يعجب البعض من قيا  بطرس 

مـن   يعرم و منسبيل حتقيق امتيازات ومكانة زعامية عاملية يسجلها تاري  مصر     يفائيل إسرللتصامج مع 

 مر      يستعجب و  يستبعد األ ريايلهو بطرس 

حلساب التواجد ا ستعمارى مبصر بكـل جنسـياته علـى     األجنبيةهذا من عائلة مارست العمالة  ريايلبطرس 

ــاو يلإيطــتواجــد اإو الربيطــانيني و الرنســيني حلســاب الف ريــايلة أســرمــدى العصــور    عملــت  اليهــودى  أيضً

 مصر     أرضساعدت هذا التواجد ا ستعمارى على البقا  بالَّتِي  اتكثه من اخلدم يفوسا ت 
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الف بني املسلمني  ى إعدا كان وزير العدل املؤقت بني صدَّق عل؛ الذي  -اجلد  –بطرس ريايل رئيس وزرا  مصر األسبق 

 إبان بادثة دنشواي  ذوي النخوة البسطا  

وهـرب   يلة فتحية اخت فاروق وبأمهـا امللكـة نـاز   مهريرر باأل الذيهم هذا و منبل واخرتقت القصور امللكية 

 ولشعب مصر     كيللنظا  املل إبراجًايكية مرالو يات األ إىلهبما خارج مصر 

مكنتهم الَّتِي  تقاهنم للغاتإ قلتها التجارب وصسلمني خبربات طويلة و امل س  اقدة على اإمتيزت تلك العائلة احل

سلطات ا ستعمارية على مدى عقود طويلة قبل و الدوار الوساطة بني نظم احلكم مبصر أمن التواصل وابتكار 

 الثورة    

ظفارهم وتابع أفرادها عليها منذ نعومة أر ونشأ على مر العصو ريايلسرة أيانة توارثتها و اخلامها العمالة مهنة قو

القـذرة وخصصـوا هلـم     األجنبيةتعينهم على برفة العمالة الَّتِي   دهم للغاتأوحبرص شديد اتقان  با فيها اآل

بعـض  بكل جوانب تلك املهنـة ريـه اللغـات    مهنـة نافسـتها فيهـا        ملا لإل جانبعلمني األو املاملدرسني  أفضل

 يفاملتمرسـة   ريـايل سـرة  أالنصـارى ولكـن    قبـا  األاميني و احملـ بـزاب السياسـية   ة مـن زعمـا  األ  سر القبطيـ األ

 هذا اجملال     يفيل الشيطانية متيزت وبرعت و احلكر و املمهارات اخلدا  
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 موال اليهود الصهاينة مبصر من شركات وحماجل وحمال جتارية كبهة فور هجرة هؤ   اليهودأدارة إفمنهم من قا  ب

سـرائيل  إقامة دولتهم املغتصبة إ ارض فلسطني استعدادًأ إىلربعينيات األ أوائلاخر الث ثينيات وأو يفامل عني 

ذين كــانوا يرســلون هلــم عائــدات تلــك و الــني هلــم والاملــ قبــا م كهــم لألأدارة إ   تركــوا  1198وبعــد بــرب 

رض فلسطيننا أمكنت الصهاينة من الَّتِي  يةجرامت اإمتويل العمليا يفاستخدمت الَّتِي  وسرائيل إ إىلاملمتلكات 

زالوا بتفظون معهم ومع ذرياهتم بع قات صداقة عرفانا باجلميل    ع قات قوامها ما  ذينو الية    س ماإ

 دما  املسلمني     و  جسادأرتقا  على و ا ا نتفا  وتبادل املصامج 

املهنة  اجلديد عليه فقد تشرب تلك مرسرائيل باألإطة بني السادات والوسا يف ريايلمر عمالة بطرس أنعم مل يكن 

ذين سيطروا على زعامة و الالقبطية العنصرية  األمةه املواليني جلماعة أجدادعمامه وأوجتر  مسومها من ابائه و

 ماعة    ومارسوا كافة الضغو  على مطارنة الكنيسة ل نضما  لفكر تلك اجل نيقبل يوساب الثا لياجمللس امل

تابعت الكنيسة معه خطواهتا دون علـم السـادات واسـتمر حمرضـا     الَّتِي  خملصا لتلك املهمة ريايلوظل بطرس 

بـة وبـرارة   و احملو   و الـ كانت لقا اته شاهدة عن كـم الصـداقة   الَّتِي  وكامب ديفيد  إىلوصوله بتَّى  عليها

     صهاينةو ال ريايلمجعت بطرس الَّتِي  صافحةو املاللقا  
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الشامل احلصار  إبكا و أثنا  برب اخلليج األوىل  بعد  بطرس ريايل ( ؛ الذي متت مكافئته باألمانة العامة لألمم املتحدة ؛ 

 !!!؛ أمل يكن مهندس الس   و التطبيع مع إسرائيل  املكان املناسب الرجل املناسب يف   الذي دمَّر العراق قبل الغزو !!

ائيل  رتبـاطهم  إسريا و الذين مهدوا للتواصل مع إع مالنصارى من ريه املشهوريني  قبا األوبعض من رفقائه 

 يفلبارزين وا من القادة اأصبحذين و التهم مبصر قبل الثورة إقامبع قات وطيدة مع بعض زعما  الصهاينة عهد 

 قوله : يفائيل وعليهم قامت تلك الدولة امللعونة    وصدق اهلل العظيم إسر

 َهَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّ النَّصَارَى أَوْلِيَا َ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ُ بَعْضٍ وَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا   تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ و

         يَهْدِي الْقَوْ َ الظَّالِمِنيَ

مصــر حتـت مســمى ا نفتــاح   أرض إىلالصـهاينة وشــركاهتم   أمــوالوباسـتكمال معاهــدة كامــب ديفيـد دخلــت   

النصارى منها  قبا األشراكة اجنبية مصرية اخت   أو  اجنبية أمسا   الكثه منها مسترت حتت  قتصاديا 

صــول علــى و احل مــوالدور الوســاطة وتقــديم التســهي ت لــدخول تلــك األ أيضًــاا ذين لعبــوو الــ كــربالنصــيب األ

وطموبـات شـنوده    فـي ذلـك احلـني   تك   إىلالَّتِـي   وعلى الكنيسة القبطيـة   موالضمانات هلا    وهطلت األ

 القبطية (    األمةوكهنته واسياده رهبان اجلماعة العنصرية املتطرفة   

 رصد خطواهتا   وتستمر خطط الكنيسة ومعها ن

 أموالانتعاش اقتصادها وتدفق  يفبتحريض من الكنيسة  ريايلتبناها بطرس الَّتِي  سا ت معاهدة كامب ديفيد

نصارى على و الكان بداية لسيطرة اليهود  ذيو ال قتصاديمن باب ا نفتاح ا  جانبو األائيلني سرالصهاينة اإ

ترسي  وتدعيم  يف موالنودة القبطية    واستخدمت تلك األقها برعاية كنيسة شأسوااقتصاد مصر وابتكار 

 من املهاجرين خارج الب د     قبطي بيلو
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كل املهاجرين  أبوالسبعينات شأن و الالستينيات  يفب د الغرب  إىلالنصارى املهاجرين  قبا األ أبوالكانت 

بحـث عـن عمـل وريههـا مـن      و الة دراسـ و الة قامـ و اإاجلدد    صادفتهم الكثه من املتاعـب بشـأن اللغـة    

م ا قتصـادية متواضـعة جـدا بـب د     أبواهلتواجه املهاجرين من خمتل  اجلنسيات    لذا كانت الَّتِي  املشاكل

 ينيتمتع هبا مواطالَّتِي  تؤهلهم ل رتقا  للوظائ الَّتِي  ياتمكانروبية    ومل تكن لديهم من اإودول األو الاملهجر 

فاق الكثه للوصول للحد املناسـب للحيـاه   نو اإسنوات و العد ربلة كفاح تتطلب منهم اجلهد بإلَّا  تلك الدول

 الكرمية املتوسطة    

 داخل مصر مثل أوالنصارى خارج  قبا األ  أمساالتسعينيات مل تكن من  أوائلمنتص  الثمانيات وبتى  إىل

 ال    و املعامل ا قتصاد  يفمن الشهرة  نعليه اآل هيما 

 إىلكنيسة شنودة للوصول بكنيسـته   منتهى آمالباخلارج عهد السادات كانت  قبطي بيشا  لوإنفكرة  إنذا فل

 ها املرجوة    أطماع

 قبـا  األبققتـها مبصـر لـدعم    الَّتِـي   اأمواهلـ من ميزانية الكنيسـة واربابهـا و   كربقا  شنودة بتخصي  اجلز  األ

النصارى باخلارج ودعم مشاريعهم وترسي   قبا األاكز خلدمة مر والنصارى باخلارج ومل مشلهم وبنا  الكنائس 

 وجودهم ونفوذهم  ستخدامهم مستقب  خلدمة الكنيسة    

 : قبا ية لألأساسوبالفعل بدأ بث ث مراكز 

روبية بيث والنصارى بعدد من الدول األ قبا األ أبوالمدينة فرانكفورت واختصت ب حتديدًاملانيا وأب همأبد

النصارى املسـاعدين هلـم    قبا األانكفورت تتوسط مركز التقا  اخلطو  وخص  هلا بعض الكهنة و كانت فر

روبيـة  والنصـارى بـبعض الـدول األ    قبـا  األتواصل مـع  و الرام شملانيا كلجنة كنائسية مهمتها اإأمن املقيمني ب
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بـازارات وحمـ ت    يابة وشـركات للسـ   يفشـا  مشـاريع معظمهـا متثلـت     نتسهي ت هلـم إ و العانات وتقديم اإ

 النصارى     قبا األجتارية وكذلك دعم الراريبني بالدراسة من 

الشمالية    وعلى نفس النهج خص  له جلنة كنائسية  أمريكابتورنتو بكندا واخت  مبهاجرين  ىنركز الثاو امل

جرين بكندا املساعدين هلم النصارى املها قبا األمن كهنة ت مذة شنودة وبعض العلمانني املخلصني لكنيسته من 

و هؤ   من املقيمني باملدن بتَّى  مأبواهلرام ومتابعة شو اإ قبا قامت بتقديم اخلدمات لأل و تقنني للغة و امل

 و يات املتحدة    و الو يات البعيدة بكندا ال

واعتـربت مـن    1131ر ينـاي  11 يفل كنيسة عهد كهلس السادس أواقيم هبا  ذيو ال أسرتالياب ركز الثالثو امل

    أسرتالياالنصارى ب قبا األترسي  نفوذ  يفقدمت الكثه من اخلدمات وساعدت الَّتِي  املراكز القبطية أهم

املهاجرين وربطهم بكنيسـتهم   قبا ت تلك املؤسسات الكنائسية القبطية خارج مصر مراكز جذب لألأصبحو

اقتطع جز ا من اربابها خلدمة الكنيسة الَّتِي  شا  املشاريعنإ تموي ت ال زمة هلمو الا   مبصر وتقديم الدعم 

 ارج    و اخلبالداخل 

 األنبـا ها دير و منشا  مراكز ومؤسسات كنائسية إنومل تبخل كنيسة شنودة على دعم وتوسيع نفوذها باخلارج ب

رم علي أشداخل مصر و من أموالمولت مجيعها ب أخرىروبية أولرتا ودول إجنبكاليفورنيا وكنائس بأنطونيوس 

 بهم    أطاانقلب على عدد منهم بعد ذلك و ذيو الاملقربني لشنودة  أقربتنفيذها مساعدين من 

برمان البعض من الص ة اجلنائزية عند املوت ممن كانوا  إىلبه  مربل وجردهم من مكانتهم الكهنوتية ووصل األ

هد كبه ورب ت خارج الب د وحتملوا الكثه من املخاطرة ذين سا وا جبو الخلصني له و املاملواليني  أقربمن 
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عم ت الصعبة خارج مصر لرتسـي  الكنيسـة القبطيـة وتوسـيع     و ال موالرام على هتريب امل يني من األشو اإ

     أسرتالياو أمريكاروبا ودول املهجر بكندا وأونفوذ رعاياها بدول 

اخـر السـبعينات   أواجلنوبيـة (   أمريكـا الربازيـل وريههـا مـن دول     ال تينية   أمريكاوكانت خطوة التوسع بدول 

تسـعينيات مـن   و الخـر الثمانيـات   أو يفربـاح  الكـثه مـن األ   ينالقبطية مهـدت جلـ   خطوة  نط قة كبهة للكنيسة

     موالعمليات ريسيل األ

جرة و اهلتشجيع املهاجرين شا  الكنائس خارج الب د وإن يفتوسع و الية كبهة للمهاجرين أ شنودة  أعطىلذا 

املطلوبة منهم خلدمة الكنيسة  دوارخارج الب د وربطهم بكنيستهم وكهنتهم وتقديم املساعدات هلم وحتديد األ

رم أشـ خرجت من مصـر و  أموالمولتها من الَّتِي  ويديروهنا مع الكنيسة الَّتِي  سطها اقتسا  ارباح املشاريعأبو

 الرب بالعبادة     إىلدنيا واختاروا العزلة للتقرب و الاملال  يفم زهدوا أهنعليها رهبان وكهنة من املفرتض 

النطرون  وادي أديرةولكن عبادة كنيسة شنودة وزعيمها وقيادهتا ورعاياها واسيادهم احملركني هلم من رهبان 

 عبادة من نو  خاص منفرد ومتميز وخمتل  عن عبادة اس فهم من الرهبان     هي

 شرق    و الرب ت جوية طافت هبم ب د الغرب  يفرها أسواو ديرةبرهباهنا من بياة األعبادة طارت 

مسـاك ريمسـت   أاستبدلوها بوجبات حلو  وش وو املاملا   يفكل كسر اخلبز املغموسة أعبادة رهبان زهدوا يف 

 ايونيز    و املكرمية و الفود  يبشوربة الس

 عقائديًاية و املنحرفة جرامالقبطية اإ األمةركني له رهبان مجاعة عبادة قبطية على مذهب شنودة واسياده احمل

    

    س  و اإمانة املسئولية جتاه ب دهم أها وأمنكم قادة مصر الغافلني عن فرتة ب يفزلنا ما  و
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 كنيسةو الالسادات 

احلالـة ا قتصـادية    أنه    وأهدافـ كلـها لصـامج خدمـة     بـوال األ أنولكن تقديرات شنودة خانته عندما توهم 

 فرتة السادات كافية لدعمه     يف كثهًاانتعشت الَّتِي  وللكنيسة 

النصـارى بـاملهجر    قبـا  األشكلته الكنيسة من رعاياهـا  الَّتِي  العنصرى قبطيال بيوكذلك ثقته حبجم هذ اللو

من املهاجرين ملفهو   بيلولبية املسلمة    وو   هذا الريبكومة مصرية من األ ينشق عن و ئه ألو املودعمته 

عن  ع ناإ يفاملهجر برج  أقبا القبطية ( و   جيد  األمةمصر القبطية وكنيستها فقط   مفهو  وفكر مجاعة 

 استعارات مكنية     أوتواجدهم خارج مصر بتصربات مباشرة دون تورية  أثنا هذا الفكر صرابة 

وخانتـه توقعاتـه وتقـديرات كهنتـه لـرد فعـل        خـهة كمـه األ فـرتة ب  يفأخطأ شنودة وتعجل الصدا  مع السـادات  

 و أعـاد السـتينات      يفميارس عليه الضغو  كما فعل كهلس السادس بعبـد الناصـر    أن أرادالسادات    

زعامة  براجه و ال ع ميشنودة الكرة مستغ  كثرة رب ت السادات خارج مصر وبب السادات للظهور اإ

هـو بصـددها   الَّتِي  شنوده وحتقيق مطالبه وامرمن املهاجرين واجباره ل نصيا  أل قبطيال بيعامليا بواسطة اللو

 إلقا و استقبال السادات باهلتافات املعادية  إىليكية مراملهجر بالو يات األ أقبا وصل ب مراأل أنبتَّى     ناآل

لتعجل  ديرةسياده من رهبان األأو خذه الغرورأهذا الشأن و يفره    تسر  شنودة القاذورات عليه ومتزيق صو

 اث    بداأل

النصـارى   قبـا  األبرد فعل السادات كان مبثابة صاعقة لشنودة وكنيسته بيث توعـد املسـتقبلني لـه مـن      إذاو

علمـانيني الـذين برضـوا    و البرز الرموز القبطية من الكهنـة  أسقا  اجلنسية املصرية عن إيف اخلارج باملعادين له 
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تمثل و اململصر  نيواجهات وعد  ابرتامهم لشخ  رئيس دولة مصر فاسقط عنهم الو   القانووتزعموا تلك امل

 اجلنسية     يف

تعقيب من قبل  أوتدخل  أيبرج ومل يسمح ب أيمنهم دها ا ومكرا وص بة    مل يظهر  أكثربالسادات  إذاو

ائيل إسـر را  املعاهـدات مـع   بـ لـه إ شئون بكمه ملصر مستغ  هـو ا خـر باجـة الغـرب      يفيكية مراحلكومة األ

 صيغت باخلارج    الَّتِي  وضمان مسهة الس   خبطواهتا

النصارى    قبا األقضايا  أنعلى يقني  و هو ام له   طركان رد فعله مبوازنته حلجم املصامج وباجة كل األ

 الصهاينة وبقائها    تضمن س مة دولة الَّتِي  هتمهم ولن تشغلهم بقدر باجتهم  ستكماله للمعاهدات

 قبا األاث أبديكان له برامج استجما  تسر وختف  عنه وتنسيه مرظنه وحتلي ته صائبة بيث أعد األ وكان

شهدها باخلـارج    بـل واعتـذر املسـئولون لـه عـن تلـك التصـرفات الغـه مسـئولة مـن            الَّتِي  النصارى املؤسفة

مكـاهنم منـع   إاطية تقر برية التعـبه ومل يكـن ب  دولتهم دميقر أنالنصارى املصريني وعذرهم كما يدعون  قبا األ

 النصارى املهاجرين    قبا األمظاهرات 

بـه   إذامل  خاص بالكنيسة ورموزها و إعدادب أمربدى جو ته باخلارج إمصر من  إىلوفور عودة السادات 

ا طالتـه  أهنـ ذة    قيلـت  عمال سـحر وشـعو  أ يفوصلت حلد تور  الكنيسة  أفعالمل يكن يتوقعه من  ما  جيد

 وعلم هبا    

اسم جيهان السادات كان  أناملرافقني للسادات  بدها تصربات ألو منتصربات و البعض الكتب  يفونشرت 

أعــده رهبــان  أســودعمــل ســحر  يفالكنيســة  أيضًــااســتخدمت الكنيســة واســتخدمتها الَّتِــي   مســاضــمن األ

تلك النوعية  يفزوجته كانت تثق  أنثينه عن اليهود    بيث قيل توارو املهذا النو  من السحر  يفمتمرسني 
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رت بالسادات أضالَّتِي  و لصاحلها أيضًاا الكنيسة استخدمتهالَّتِي  ول ستحواذ على السادات     عمالمن األ

 مورنة األتسر  وعد  موازو الكان يغلب عليها الكثه من التخبط الَّتِي  و    خهةه األأيام يفوقراراته وخاصه 

بادت الَّتِي  ريلب عليها النسيان وقرارتهالَّتِي  لفاظة ولعثمته وبالتهأسلوبه وخمارج أ   و ظهرت بوضوح من 

 بعيدا عن الصواب    

هذا  تناولتكتاهبا و يفذلك  فيمل تن أمريكات لفرتة طويلة بأقامالَّتِي  وىل وبدى بناته من زوجته األإ إنتى ب

كانـت تسـتخدمه   الَّتِـي   سـود علمها حبقيقـة السـحر األ   فيومل تن ةخهلقا اهتا الصحفية األتصرباهتا و يف مراأل

ما أريضب منها جيهان السادات ومقاطعتـها   و هو    أيضًا مريها ومل تؤكده ومل تتجاهل ذكر هذا األأبزوجة 

نـة الكـربى   باإ لب عائلة السادات بضروا خصيصا  ختـاذ موقـ  مـن   أريجملس ضم  يف خهةونة األاآل يفهلا 

 نفيه     أوكانت جيهان تأمل منها جتاهله  ذيو ال مرلتفاعلها وتناوهلا هلذا األ

ديان    رمة من كل األو احملشيطانية و اللة السحر الباط أموروبصرم النظر عن مدى القناعة حبقيقة ممارسة 

السحر  أعمال أنتور  زوجته أو علم السادات ب فين التقارير افادت بذلك    وليس هناك ما يؤكد أو ينإف

 طالته    

 أنرئية يظهر و املومسمع من الوكا ت الصحفية العاملية ىً أولكن قراره اجلرى  بعزل شنوده وتوبيخه له على مر

  أمريكاالنصارى ب قبا األمظاهرات  يفمتثلت الَّتِي  اث العارضةبدمن تلك األ أكثرزعج السادات أا أمرهناك 
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http://www.muslimvideo.com/tv/watch/1127993271e8c504ded4/-قرار

 السادات-حتديد-اقامة-البابا-شنودة
khHN84AGjE4\v\http://www.youtube.com/watch 
uvuZczC5d_o\v\ube.com/watchhttp://www.yout 

 لقرار السادات عزل شنودة و حتديد إقامته و تعيني اللجنة اخلماسية لتمثيل الكنيسة لدى الدولة   يديوڤابط ور

 ل على املوقع [ومباشرة من دون الدختعرض  youtube: روابط   م بظة] 

ه وتصرفاته الشخصية أبوالاخلاصة ب موراألن أمن قبل املقربني منه مؤكدين على ار تسربت سربعض األ أنكما 

نفعال على ريه عادتـه ومـا عـرم عنـه مـن      و ا ته مل تكن على ما يرا  وكان يغلب عليه العصبية أسرطار إ يف

 تلقائيته وروبه املربه    

 سيابالته للتقاعد وتعيني جملس مخإ قالة البابا شنودة وإور السادات بأنوصدر القرار من رئيس الدوله حممد 

  إلغاقضى ب ذيو ال 1181لسنة  911النصارى مكانه    وذلك بالقرار اجلمهورى رقم  قبا األة شئون دارإ

وبطريركا للكرازة املرقسية  سكندريةشنودة الثالث بابا لإل األنبابتعيني  1111لسنة  1111القرار اجلمهورى رقم 

البابا شنودة عمد منذ تولية منصب البابـا لـه    إنالقضية املذكورة ف يف   وبسب تقرير هيئة مفوضى الدولة 

    ونستكمل بيثيات احلكم باذن اهلل تي   ا 

من  أودجالني بالكنيسة و الاستعانتها بالسحرة  أومدى بقيقة ع قة جيهان السادات  أو سبابوبعيدا عن األ

 خارجها ل ستحواذ على حمبة زوجها فاألمر   يعنينا    

صـدق فلـن تكـون     إنعلى مدى صحة هذا ا دعا  فهو   يسـتحق البحـث   وبتـى    وعامة بصرم النظر 

فنانني مبصـر يؤمنـون   و الوزرا  و الرجال السلطة  و منالكثه من سيدات بل  أنعروم و املخهة ىل و  األواأل

http://www.muslimvideo.com/tv/watch/1127993271e8c504ded4/قرار-السادات-تحديد-اقامة-البابا-شنودة
http://www.muslimvideo.com/tv/watch/1127993271e8c504ded4/قرار-السادات-تحديد-اقامة-البابا-شنودة


 

 

145 

مـن داخـل   كفـر سـوا    و الالسـحر   أمورسحر و  يتورعون من ا ستعانة بالقائمني بـ و المن الدجل  موربتلك األ

 مراض كما يعتقدون    للع ج من األ أومانيهم أخارجها لتحقيق  أوالكنيسة 

السحر دون ريههـم مـن امللـل     أمورللقيا  ب قبا األكهنة و القدرة القساوسة  يفعروم ثقتهم و املالشائع  و من

ر وخاصـة هـؤ   مـن    تمرسني علـى كـل دروب السـح   و املفراعنة و النها عن اليهود ياملتوارث خرىاملسيحية األ

كنيسـة شـنودة    ومـا    عملت به  الذيهذا احملور  يفتفصي   أكثر   وسوم اتناول جوانب  ديرةرهبان األ

 ديان السماوية    ل كفر خمالفة للمسيحية وجلميع األعماأ يفمر تور  الكنيسة األ يفيعنينا 

 كما صدرت : و هي اإليهوصلت ي الَّتِ نتائجو الاث بدفاحلقيقة تقاس بواقع األ مورومهما تكن األ

 سـي لته للتقاعد وتعـيني جملـس مخا  إباور السادات باقالة البابا شنودة وأنصدر القرار من رئيس الدوله حممد 

  إلغاقضى ب ذيو ال 1181لسنة  911النصارى مكانه    وذلك بالقرار اجلمهورى رقم  قبا األة شئون دارإ

 سكندرية وبطريركا للكرازة املرقسية شنودة الثالث بابا لإل األنبابتعيني  1111لسنة  1111القرار اجلمهورى رقم 

نذ تولية منصب البابا له نصـه  البابا شنودة عمد م إنالقضية املذكورة ف يفوبسب تقرير هيئة مفوضى الدولة 

 : يتكاآل

 للخطر  عيس   ا جتماو الأو  : تعريض الوبدة الوطنية 

 هية النظا  القائم ثانيا : احلض على كرا

  هدافه أضفا  الصبغة السياسية على منصب البطريرك واستغ له الدين لتحقيق إثالثا : 

 ة ثاررابعا : اإ

 القضية املذكورة : يفبيثيات بكم احملكمة  يفثم جا   و من
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 فيذ الدين ستارا خيواخت ,متليه عليه قوانني الب د  الذيالبابا خيب ا مال وتنكب عن الطريق املستقيم  إن   

حبرا من الـدما    -واضعا بدي  له  طما ه جياهر بتلك األإنو -مصر منها برا   أقبا كل  -ا سياسية أطماع

سرعة وعلى ريه  أقصىدفع عجلة الفتنة ب يفباذ  قصارى جهده  -قصاها أ إىلتغرق فيها الب د من اقصاها 

خلعـه   الذيوبذلك يكون قد خرج من ردائه  -دوله حتميه   بوطن يؤويه ويريه عاب -رجا  الب د أيف هدى 

 مصر (( أقبا عليه 

 النطرون    واديب ويبيش األنباته بدير إقاموبنا  على هذا احلكم مت اقالة شنودة وحتديد 

 للكنيسة    قتصاديوعودة  ستكمال احلديث عن احملور ا 

يغه من فكرها وخططها وانتمائها ورعاياها له ومجاعـة   له و  لكنيسته شيئا ومل ينعاد شنودة يعإب أمرمل يكن 

مقر البابوية بيث يكون البابا    واستمرت  أنقوله  يف مرالقبطية املمثل هلا    وبسم شنودة هذا األ األمة

  معلم شنودة  متَّى املِسكنييرأسه الراهب  الذي سيالكنائ سية اجمللس اخلماإدارالكنيسة على منهجها حتت 

 له (     بيالرو بو األ

عـن مقتلـه    عـ ن اريتيـل السـادات    وشـهدت تلـك الفـرتة احلرجـة فـور اإ       بتَّى  هر قليلةأشومل متضى بضعة 

سرعة هتريب  إىلضا  البلد أو يفىل وارتفاعا مفاجئا وانتعاشا  قتصاد الكنيسة بيث ادت ا ضطرابات األ

عـن تـور  مجاعـات     عـ ن   احلكـم و خاصـة بعـد اإ   تغهات طارئة على نظا يخارج الب د حتسبا أل موالاأل

 بادثة املنصة     يفية إس م

ق املال وخارجـه بتوجيهـات   أسواالنصارى املشتغلني ب قبا األللخارج جمموعة من  موالتزعم عملية هتريب األ

وك اخلارج ميزانية كبهة من بساباهتا وبسابات عم ئها ببن مرخصصت هلذا األالَّتِي  وتسهي ت من الكنيسة
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سـاس ذلـك مت   أاملهجر با قتسا  مع كنيستهم    وعلى  أقبا يديرها الَّتِي  وارباح مشروعاهتا باخلارج  و من

 يفيرريبـون  الَّتِـي   توضع مقابل هلا بـالعم ت الصـعبة حبسـابات العمـ   بـالبنوك      أنمصر على  يف موالاست   األ

 ا    إليهم أمواهلهتريب 

قرشـا قبـل    81تحكم فيـه ورفعـت سـعره مـن     و الاجرة الكنيسة بالدو ر وابتكار السعر مت إىل مراأل أدَّى و

     -قرشًا تقريبًا  111سعره اآلن  –يفوق ضع  هذا الرقم  ما إىلبادث املنصة 

جانـب املتـاجرة بـالعم ت الصـعبة ورفـع       إىلجنت الكنيسة من عمليات التحويل هذه عمو ت تقدر بـامل يني  

  قبطية معروفة لدى أمساهذا تتزعم عمليات التهريب  يومنا و اىلساب قيمة اجلنيه املصرى    قيمتها على ب

و ورجال السلطة وهـذا مـا يفسـر سـبب الع قـات الوديـة        عمالتهريب ورجال األو الجتار ومساسرة العم ت 

بف هتـم وجمتمعـاهتم مـن     يف   معـة  أمسـا سـلطة ب و الجتمع كبار التجار ورجال املـال  الَّتِي  صداقات احلميمةال

ت من أصبحبتَّى  عم ت الصعبة لدى الكنيسةو الارتفا  سعر الدو ر  أمرراق  النصارى     بل و قبا األ

املصادر احملتكرة لتلك التجارة بيث تقو  بتسويق عائدات اربابها وخمصصاهتا من عم ت الغرب داخل  أكرب

سياسة اختاذ الدو ر كوسيط بني العم ت داخل ب دنا مما جعل ها العلمانني أتباعت عن طريق أدخلمصر    و

هـم  أاخلطـه كـان مـن     مـر لية   وهذا األبد ذاته ينتقل بني العم ت على بساب قيمتها الفع يفالدو ر سلعة 

عمـ ت  و ال بتيـاج الـب د للـدو ر     لـي جوهريـة ودون احلجـم الفع   أسبابتدهور اجلنيه املصرى دون  أسباب

    الصعبة 

 يفموال اخلارج وضعوا األ يف أقبا   أمساعمليات التهريب كانت ب يفمتت الَّتِي    التحوي ت البنكيةأمساومعظم 

م للخـارج      املعنـى بشـكل مبسـط وعلـى سـبيل       أمواهلهتريب  يفالراريبني  شخاصبنوك الغرب حلساب األ
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يدفع لوك   التهريب  أندو ر للخارج عليه  مليون 11يعادل  هتريب مبلل ما يفيرريب  الذيالشخ   أناملثال 

 يفعملة وعلى الفور يكون الوك   املختصني بعمليات التهريب قد وضعوا  أيمصر بنفس القيمة وب يفهذا املبلل 

القيمة    ويكون ذلك مقابل  يفدفعه و املقابل له  الذييقابل هذا املبلل  ما  البنوك باخلارج أبد يفرقم بسابه 

 كثهًاالَّتِي  وضا  الب د ومدى احلاجة للتهريب أواث وبدو األوسطا  تبعا للوقت و الددها الوك   عمو ت ب

ه باجلنيـه املصـرى   بتسـب سـعر     أموالـ صابب املال عندما يـدفع   أن إىلافة ضما توص  با بتزاز    باإ

م بقائمة سوق املـال    ولكـن   سعر العم ت املعرو أساسبسابه ببنوك اخلارج على  يفوضع  الذيالدو ر 

ه وطبعـا يكـون سـعر الـدو ر مبالغـا فيـه عـن سـعره         أموالـ يتحكم فيه الوكيل املفـوض بتحويـل    الذيتبعا للسعر 

 مرعروم مصادر بصوله عليها    (    قد يكون هذا األو امله أموالق حلاجة هذا الشخ  لتهريب سواباأل

هــذا اجملــال وعملياهتــا املشــبوهة بتفاصــيلها  يفهــارات صــعب شــربه ملــا فيــه مــن جوانــب فنيــة وخــربات وم 

 القائمني عليها     شخاصوباأل

  قبطية أمسااملهربة من مصر أريلبها وضع ببنوك اخلارج عن طريق  موالاأل أنوما يعنينا  مراأل يفولكن الثابت 

بساباهتم  أرقا حتوي ت من  وأئهم كمودعيني أمساراق منها موثق بأومصرية متتهن تلك املهنة تعاملت مع البنوك ب

النصارى داخل وخارج  قبا األباخلارج    وبصدت الكنيسة امل يني عن طريق عم ئها العاملني حلساهبا من 

الَّتِي  والنصارى ورهباهنا  قبا األمصر وكانت تلك العمليات املشبوهة من عوامل انتعاش اقتصاد مافيا كنيسة 

عصابات التهريب جرأة  أكثرالدنيا مبلغا فاق  يفشع برهباهنا الزاهدين و اجلطمع    بل بلل ال فيمل متل ومل تكت

نفوذهـا   يفتوسع و الها أطماعال زمة لتحقيق  موالنعاش اقتصادها وجلب األإسبيل  يفا    كل ذلك إجرامو

    عقائديًامجاعتها املشبوهة املنحرفة  أهداموحتقيق 
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ة إدار   واقع يعمل حتت  قتصاديتصور ولكن هذا واقع الكنيسة ا  يأريريبة وعجيبة وفوق  مورقد تبدو األ

هم من جردهم من صفتهم الكهنوتية و مناملقربني لشنودة     أقرب  معروفة من مسارام جلان من الكهنة ألإشو

ر بدوثها   ميكن تصوالَّتِي  ارسرم    هم بملون الكثه من األأفعاهله وتوبتهم عن أفكار نق هبم عليه وعلى 

و دوار لأل ية بدراسة وتنظيم واختيار واعالكنيس يفو  دقة مرابلها وخطوات العمل هبا    كل شى جيرى 

     شخاصاختيار األ يفدقة و السئوليات امل

  يليـق  يللـي  ڤميكيـا دى    منـهج  منـهج عقائـ   أي أوتكون عـن روح املسـيحية   ما  عدأبة إدارخطط عمل و

 أبوالعاش إنبيلهم عصابات املافيا من أجل  يفبوذى    فاقوا بتَّى  و  تيك كهنومبكانة رجال دين و  سل

خطط ومؤامرات تفرريوا هلا واقتطعوا هلا ساعات يومية  يفالعصابات ا جرمية  أكثركنيستهم املادية    فاقوا 

 بد  من العبادة     موالطويلة اشتغلوا فيها جللب األ

املــدبرة عــن اللجــو  هلل الــرزاق الكــريم    اســتكربوا بشــهاداهتم اجلامعيــة    اســتغنوا حبيــل رهبــاهنم وعقــوهلم 

وعـن مسـالك رهبـاهنم القـدامى وعـن تربعـات وصـدقات         ويوسـ  يانتما  شرع أيومسالكهم املنحرفة عن 

 هم املستقبلية لبنا  كنيسة الرب املزعومة    أهدافبطموباهتم و فيحمدودة   ت

تكـون   أنطـردهم و  أسبابيعلنوا  أن(  تيلوبني   املطرودين من السلك الكهنواملش با كان األجدى هلؤ   اآل

ع نيـة   سـباب يعلنـوا األ  أنخصصها هلم شنودة توبـة جريئـة خالصـة هلل       الَّتِي  مأعماهلم وأفعاهلتوبتهم عن 

لعبـة قـذرة    هـي دانتهم قانونيا    إوخوفا من  مور  تفتضح األبتَّى  النصارى قبا األولكن تكتموا هم وبابا 

وها ا  تكتموا عليها ليس أعلنوعمليات مشبوهة   تليق بكهنة اختاروا رضا الرب كما يدعون    ولكن سوا  
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تفتضـح تفاصـيلها مهمـا طـال      أنخفائها  بد إطى الكتمان مهما كان احلرص على  يفار يطول بقائها أسرهناك 

 الزمن    

 تطرفة و املالقبطية املنحرفة  األمةخطورة على كنيسة مجاعة  أيثل ومل يكن انتقال السلطة بعد قتل السادات مي

 صامج الكنيسة     يف هيالَّتِي  وسادات و العبد الناصر  أخطا   ويفالنظا  اجلديد اجتمعت فيه كل مساو

 عـن احلقـائق    و  مبجازفـة    عـ ن و اإتصـدى للجهـر   و الفهو ليس حبرص عبد الناصر على التظاهر بالقوة 

 ورعونة السادات املدروسة الواعية    

 ع ناإ أوالكثه للكنيسة وزاد من نفوذها دون السماح هلا باجلهر  أعطى الذيالنظا  ليس كعهد عبد الناصر 

 اقتنصتها من احلكومة    الَّتِي  عن واقعها وعن ا متيازات

داهنـم  أ ات الكنيسـة وانتـز  قيادهتـا و   بجـم نزعـ   ذيو الـ  مـور النظا  ليس بعقلية السـادات املـوازن لأل   أنكما 

مواجهــة  يفمريكيــة    هــو بــار  ألــو كانــت بتَّــى  ضــغو  خارجيــة أيخــوم مــن  أوصــرابة دون اعتبــار 

ه أهدافب دفة الضغوطات وتوجيهها لتحقيق قل يفطرام حبقيقة باجتهم ملصر وليس العكس    هو بار  األ

    ولكـن ريلبـه    مجيعًـا صـنعته    أطـابهم    الـذي  قبطـي ال بيوليس العكس لذا مل خيشى الكنيسة و  اللـو 

بعدتـه  أالَّتِـي   علمانيـة و الببه للزعامة    و تأثهات زوجته وتوجهاهتا الغربية  يفريروره وانفعا ته ال حمدودة 

 ية    س ممته اإأعن مسئولياته جتاه  كثهًا

 حتت الضغوضات 1189دته للكنيسة سنة وباختفا  السادات عن السابة وانتقال السلطة وعودة شنودة لقيا

 يفجـرأ  أ قـوى و أداخل وخارج مصـر    عـادت الكنيسـة     قبطيال بيها من اللوأتباعمارستها الكنيسة بالَّتِي 

 ع نا   إا وإجرام أكثراجملاهرة وخبطط 
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     موالقار تدير هلا احلليب    عمليات ريسيل األبعادت الكنيسة ببقرة بلوب    بل مزرعة لأل

للكنيسة    الكل كما يعتقد  موالمسلك جيلب به األ أيطريقة و أيلكل يفكر ويعمل ويبتكر وخيطط ويسعى با

يضعه لبنا  كنيسة الرب    هكـذا يعتقـد    الذيجر و احلافاته إضيكون من جند يسو  وله ملساته و أنجيب 

و مناهجهـا التعليميـة     أسـق رام وسياسـة  إشـ نشـأت وترعرعـت حتـت    الَّتِي  جيالالنصارى من األ قبا األ

من  موالالقبطية    بدأت عمليات ريسيل األ األمةعقائدية شنودة الثالث    مذهب شنودة وكنيسة مجاعة ال

ــا الكنيســة بالربازيــل     إ دارة وإال تينيــة حتــت  أمريكــا ــشــرام رعاي ــوا الكنيســة بــو ال طائلــة  أموالذين مول

و املشـبوهني   أمـوال تقـو  علـى بيـل لتحويـل      و هـي  ة دوليـا    تلك العمليات احملرم يفربابهم أاقتطعوها من 

ا أصحاهبشرعية يتمتع  أموال إىلسروقة من البنوك و املاملهربة  موالو األختلسني وعصابات جتارة املخدرات امل

 ها :و منوم من الظهور هبا    و اخلتعامل هبا بدل من اخفائها و الالظهور  يفبكامل احلرية 

مبالل كبهة من املال املراد  مواليقو  بعملية ريسيل األ الذيالشخ  العميل  إعطا املخدرات ب يقو  تاجر أن -

تقاس بعشـرات ومئـات امل يـني ولكـن هنـا علـى        مورمليون دو ر   طبعا األ 11هاره بصورة شرعية وليكن إظ

 11  مشـرو  بقيمـة   ( بشـرا  قبطـي هو    ذيو السبيل املثال (    ويقو  هذا الشخ  البعيد عن الشبهات 

ضـمانات  و الرافه واختيـاره وتـتم اجـرا ات الشـرا      إشـ مليون دو ر يكون صابب املال قد بدده له وحتـت  

الفندق لصابب املال  أواملنشأة  أواملشرو   امبتابعة حماميه    وبعد فرتة وجيزة يقو  هذا الشخ  ببيع هذ

بيع املشرو  هبذا الثمن  إىلخسائر أدت  يفة وتسبب داراإ يفوكأنه فشل  أقل أومببلل مليون دو ر  أخرىمرة 

واقتنا  صابب املال للمشرو   أكثر أومليون دو ر  1تقدر ب  موالالبخس    وبذلك تكون عملية ريسيل أل

شرا  وبذلك   و الراق الرمسية اخلاصة بالبيع واأل يفقل أ أوم يني مببلل مليون  11قيمته الفعليه  ويتسا الذي
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 اجلهـه  أومليون دو ر    ويتم ذلك بعمـو ت تـدفع للشـخ      1يتقصى عن مصدر  أو أبديتهمه  أنع يستطي

و تبعا حلجم املخاطرة  أكثر% ورمبا 91 إىلبيانا أ% وتصل 11تقدر من  و هي موالل األقامت بعملية ريسيالَّتِي 

 ظروم احمليطة بتلك العملية    ال

لشرا   موالتقو  بغسيل األالَّتِي  اجلهه أوللشخ   موالتلك األ إعطا يقو  الشخ  املشبوه صابب املال ب أن -

بسب  أقل أوخبمس الثمن  أخرىبيعها له مرة  إعادة ئهم ثم يقومون بأمسامن البورصة ب أومؤسسة مالية  أسهم

امتلك  املراد ريسيلها    وبذلك يصبح صابب املال من النابية القانونية قد موالا تفاق بينهم على بجم األ

عام القيمة املدونة رمسيا وقانونيا وبذلك أضبقيقتها  يفمن البورصة رمسيا بسعر زهيد و  أومؤسسة  أسهم

   موالدانة ملصدر األإهتم  أييتهرب من 

اجلرائد بصورة رمسيه     يفمزادات و ية يعلن عنها  يفيا  تافه ريه ذى قيمة أشيقو  صابب املال بعرض  -

الـو يني   شـخاص بعدد من األ يبدخول املزاد الو  موالاجلهة املفوضة بعمليات ريسيل األ أوثم يقو  الشخ  

 أوخيالية كأن يكون بذا   أرقا  إىلتصل بتَّى  قيمةال اتيا  التافه ريه ذشالذين يقومون باملزايدة على تلك األ

الطائلة للبائع  موالل ( بدفع تلك األ  القائم بعملية الغسي يقة قدمية من امل بس ويقو  الشارخربتَّى  أوسلسلة 

يظهرها  أن( وبذلك يكون صابب املال اسرتد املال بصورة قانونيا مشروعة وميكن له  صلي  صابب املال األ

مزجـة  أ أصـحاب اخليالية كضربة بظ من هـواه   مواله اكتسبها من بيع بعض متعلقاته بتلك األأنباطمئنان على 

 يا   شخاصة اشرتوا تلك األ

 يفيظهـروا قـدر كـبه مـن املصـداقية       أنارج و اخلـ النصارى بالـداخل   قبا األاستطا   موالعامل ريسيل األ يفو

الوجوه القبطية متوفرة ومتجـددة باخلـارج وتـتم تلـك العمليـات       أنالثقة هبم وحتقيق ارباح كما  أجلالتعامل من 
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مناطق كثهة من  يفانتشرت باليا الَّتِي  وتينية ال  أمريكاب د  يف قبا رام مكاتب وقانونيني تابعني لألإشحتت 

 بلدان العامل ودول املهجر    

 أسـباب ع مات استفها  عـن   ييدعو أل شي مبصر بدث و  برج    لذا    موالوعن عمليات ريسيل األ

علنا كلها جمابة و شارةهم رهن اإأوامرت أصبحالَّتِي  النصارى وكنيستهم قبا األصمت احلكومة على تبجح 

 وجهرا    

 11ه فاق بجمه أعوانالنصارى داخل مصر لصامج النظا  و قبا األقا  به  الذي موالوملا   وبجم ريسيل األ

الَّتِي  سان البعبعناحلكومة و  بقوق اإ عيليس خوفا من تدخل الغرب كما تد مربليون  مليار ( دو ر    األ

فيه بل ويبحث عن سبل شبه كرمية حتفـظ لـه مـا  الوجـه      هوما  ته لتخوم به شعبها    فالغرب يكفيهأدخل

 للخروج من مستنقعات املهالك بالعراق وريهه    

اجلديـد بـل هلـا     ي ومجعيات بقوق ا نسان ليست بالشـ  سائر   و اخلالغرب ليس حباجة ملزيد من التشتت 

و خفـا  بجـم الفسـاد    ا احلكومـة إ إليهـ واهيـة تلجـأ    أسـباب فقط بجـج و  هيتاري  طويل من السنوات    

تقــديم كــل  يفالنصــارى الــذين برعــوا  قبــا األهنبــت وهربــت للخــارج مبســاعدة الَّتِــي  مــوالو األخت ســات ا 

    فالوفاق احلقيقي بني الطرفني ظاهرٌ لكل ذي عيان إلَّا  ؛ والتسهي ت داخل وخارج مصر 
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   1111 :يف مؤمتر صحفي  و شي  األزهر يؤيدان تويل مبارك لفرتة رئاسة جديدة( شنودة   

شركات بديثـة العهـد لـيس هلـا تـاري        هيامتلكت اصول وصروح اقتصادية الَّتِي  األجنبيةفمعظم الشركات 

 يف هـي ا مبصـر حتـت تلـك الظـروم السياسـية املضـطربة          أمواهلـ جتازم وتغـامر باسـتثمار   بب دها جيعلها 

شا  اسم وملفات نشا  هلا وتعني بعض إنالنصارى باخلارج بتوثيقها و قبا األبقيقتها شركات قامت مكاتب 

ظه مبلـل مـن املـال    النصارى الصعاليك العاطلني بب د الغرب مديرين ومالكني و يني هلا ن قبا األ أو جانباأل

ا شـركة اجنبيـة تقـو  بشـرا  اصـول      أهنـ مصـر علـى    إىلالشـركة   أوللقيا  هبذا الدور ثم ادخال تلك املؤسسـة  

خمتلسني ومشبوهني مصريني من املقيمني داخل مصر ( ثـم تقـو  بعمـل شـراكة و يـة       أموالوشركات مصرية   ب

 هـي الَّتِي  وته للشركة إداره نظه أنعلى  صوريًا يصل% تعطى لصابب املال األ91 _61ة دارمعهم بنسبة لإل

بالتـدريج   األجنبيـة صـ   علـى الـورق فقـط ( وختـرج الشـركة       و احل سهماأل قيه وتدرجييا يقو  بشرا  باأموالب

 وتؤول ملكية املكان هلؤ   املشبوهني بطريقة شرعية وقانونية    

متمرسني وذو خربات وع قات داخل وخارج مصر     أقبا وتقو  بكل تلك العمليات مكاتب قانونية يديرها 

سلطة نظه عمو ت و الصفوة من رجال احلكم و ال عمال  وك   قانونني معروفني لدى رجال األأمسامكاتب و

 نسبة كبهة من رأس املال    إىلتدفع هلم تصل 

الَّتِي  والكثه من احليطة  وتتطلب أيضًامعقدة  و هي كثهة ويطول شربها موالوعامة دروب عمليات ريسيل األ

يـدعو   شـي  مصـادر متويـل الكنيسـة مب يـني الـدو رات    لـذا          أهمالنصارى وكانت من  قبا األبر  فيها 

 إىلكانت تتسـول  الَّتِي  و هي فرتة وجيزة    يفبققتها الكنيسة الَّتِي  للعجب لتلك القفزة ا قتصادية الرهيبة
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يأكل اللحم مرة  الذيالنصارى تتندر ب قبا األ أسراخر الثمانيات كانت الكثه من وأ إىل أيضًابداية السبعينات و

 ه قد أسلم   أنيا على أسبوع

اتبعتها كنيسة شنودة بل الَّتِي  مصادر التمويل اجملرمة دوليا أخطرليست باقذر و   موالعملية ريسيل األ أنعلى 

 تصور    أيوفوق  أخطرهو ما  هناك

افع علـى كـل الوجـوه ختـد      و منـ بقـق هلـا مكاسـب عديـدة      ذيو الـ قامت به الكنيسة  دور أخطر أنبيث 

يومنـا هـذا    و هـو قيامهـا مبسـاعدة       إىلمن الثمانيـات   خهالقبطية بدأ من النص  األ األمةمجاعة  أهدام

فراد مشبوهني ا أومتحفظ عليهم  أويا من املغادرة أمنهم ممنوعني و مناهلروب خارج الب د     أوافراد للسفر 

 هذا اجملال عدة طرق     يفالتأشهات    واتبعت الكنيسة  أواحلصول على تصربات السفر  يففشلوا  أو

و تقـديم التسـهي ت    يف  قبطيـة معروفـة باخلـارج وذائعـة الصـيت سـاعدت       أمسـا هنـاك   إنوقتنا هذا فـ  و اىل

كبهة جدا  عدادات ألقاماحلصول على اإ يف م برعواأهنوعرفوا عنهم  أمريكا يفة وخاصة قامصول على اإاحل

 بقوانني وثغرات اهلجرة     مجيعًا   ملعرفتهم 

البصـمات   أخـذ زالت تأخذ هبا رريم تشديد ا جرا ات بالسـفارات و  ما اتبعتها الكنيسة والَّتِي  وعن الطرق

ة نظه دفع مبالل م من رجال الكنيسأهناملراد سفرهم على  شخاص   هو استخراج جوازات سفر لبعض األ

 كبهة جدا من املال    

سلمني تشعلها الكنيسة عـن  و املالنصارى  قبا األقات لذلك عقب كل خ فات حتدث بني وسب األأنوخيتار 

ختطـط  الَّتِـي   العا  بأمور بعيدة ريـه  أيغال الرإشالنصارى و قبا األشبهه تتعلق ب أيظار عن نعمد لصرم األ

 وتقو  هبا الكنيسة    
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النصارى الذين بصلوا على تأشهات دخول دول ريربية ودول املهجر رقم  قبا األل عدد رجال الدين من وص

عقائد رريم قلة عدد تلك الطائفة القبطية باملقارنة و الفئة رجال دين على مستوى الكنائس  أيتصور و أييفوق 

     خرىبامللل األ

 أوطلقتها الكنيسة على الرهبان أ  بركية كهنوتية أمساا بان معظمهرهو ال  رجال الكنيسة أمسا أنعروم و امل

 مـر ثم شنودة الثالـث وهكـذا األ   نيالسرياأنطونيوس نظه جيد  ي هم احلقيقية مثلما مسأمسارجال الدين ريه 

 خفا للكنيسة مسابة كبهة من احلرية إ أعطى الذي مرلب رجال الكنيسة    األأريبالنسبة جلميع الرهبان و

صـدار جـوازات سـفر مكنتـهم مـن اخلـروج       إ   الكهنوتيـة و مساشخصيات حتت تلك األو ال  مسااأل الكثه من

 يستطيعون دخوهلا  شخاصودخول دول مل يكن هؤ   األ

ية حتدثها الكنيسة وتستنفر فيها رعاياها للخروج لعمل ضجيج ومظاهرات إع مه فور كل ضجة أنعروم و امل

حتمل جوازات سفر بوظائ  خاصـة   شخاصمن األ أعدادارج الب د بتسار  وفود الكنيسة بعمل رب ت خ

و وخاصـة وسـط الع قـات السـيئة بـني املسـيحني       ؛ ابتمـال آخـر    أيبرجال الكنيسة مما يبعد الشبهات عـن  

 دبرة (    و املسلمني   متثيليات الكنيسة اهلزلية امل
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 ؛ يف القاهرة  قبا جانب من مظاهرات األ

    1118: يعلو فيها الصليب الرؤوس و جتلجل الشعارات من امليكروفون 

 ديعة    و اخلكر و املفن التحايل  يفلدولية خابرات او املالعصابات  أكربتفوق رجال شنودة على 

تقو  بـه الكنيسـة خـارج    الَّتِي  عدد من الرب تو الديانة هذا الكم  أوعقيدة  أوطائفة  أوكنائس  أيمل تشهد 

 الب د و  هذا العدد الرهيب من رجال الدين الذين ريادروا الب د    

عـدي ت و يـة لوظـائ  رجـال الـدين بكنـائس اخلـارج (        ت أوريه عودة   بعد كل بركـة تعينـات    إىللبهم أريو

 (     أيضًاوبعضها بغرض بضور مؤمترات   و ية 

 سة و رجال الدين من املقربني جدا من شنودة    وابل وقا  بصحبة بعض تلك الوفود قس

الـب د   السفر خارج يفبيل ريريبة ملساعدة من يرريب  إىلالكنيسة تلجأ  إنوبتى بعد نظا  أخذ البصمات ف

 أبدتقو  مبساعدته باستخراج جواز سفر باسم  أن!!!    ب أخرى أهدامدوافع و أونظه مبالل كبهة جدا 

و جرا ات السفر وسفره خارج الـب د ومتتعـه جبـواز سـفر يتـيح لـه بريـة التنقـل         كهنتها    وبعد استكماله إ
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صابب ا سم من صفته الكهنوتية  قين احلقيشبهة    تقو  الكنيسة بتجريد الكاه أيسفر بني البلدان دون ال

الكنائس تبيع  إنهذا الوقت ف و اىل( وبعد فرتة يعاد ترسيمه راهبا من جديد باسم آخر     صوريًا  شلحه 

وشـئون الـدين    وكأهنـا وسـيلة      مـر ع قـة بـني هـذا األ    أيبالتقديم للهجرة رريـم عـد  وجـود     ةراق خاصأو

 هذا اجملال     يفهتا ومهارهتا ياإمكانعن  ع نو اإل صطياد 

فوجود اسم  نيضي  جبانبها اسم علماأ إذابتَّى  مسا  كهنوتية لعبة خطهة جدالعبة استخدا  الكنيسة أل إن

و رباح ألها وبققت من ورائها الكثه من اتسهي ت استخدمتها لصاحل يف كثهًابصفة كهنوتية ساعد الكنيسة 

اسـتخدمتها عمـ  بشـعار    الَّتِـي   تقاهنـا ملهنـة العمالـة املزدوجـة    إ هـدافها و أخـدمت  الَّتِـي   نافعو املمتيازات ا 

 :اجلماعة 

 بعدو لكما (     أو  اطعن عدوك خبنجره 

  يفالكنيسة  حييبة و  تستو مرعليها مئات امل يني من الدو رات عديدة  أدرَّتالَّتِي  ومصادر متويل الكنيسة 

ماكن أ أولو كانت مصانع للخمور باجلونة بالبحر ا محر     بتَّى  ش اقتصادهاعانإ نيمسلك شيطا أي اختاذ 

الصـيت   عـي ذائ أقبـا  عمـال  أفحش   مجيعها مملوكة لرجال و الاستجما  سيابية خاصة جدا ملمارسة الزنا 

ا للكنيسة للحصول على أصحاهبربابها تربعا من أعائلة ساويرس ( وخيص  للكنيسة نصيب كبه من  منها

 الربكات   

 إىلوصـلت  الَّتِـي   بيه وعائلته كل تلك الب يني   مليارات ( الدو راتين ألأ و منمن هو جنيب ساويرس هذا 

 بضع سنني     يف أكثرمليون دو ر بل و 8111من  أكثر
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 عيمـن الغنـى كمـا يـد     ليسرته الفعأشركات    وما كان بجم و الصول و األموال ين له وعائلته تلك األأمن 

 قبل تلك الطفرة املذهلة    

سـرة شـاه   أ بكمت ب د عائلتـه و الَّتِي  سرة حممد علىأم ك أضعام أبضع سنني  يفتعادل اآلن والَّتِي  هيو

 باطرة هذا القرن جمتمعني    أ سر ملوك وأموال أضعام أركوس ملك الفلبني    بل و تعادل سرة ماأ يران وإ

 جامعات العامل     أكرب يفبراعتها خطط علما  ا قتصاد  يفا وفاقت اتبعهالَّتِي  ما اخلطط ا قتصادية

ال و املعمال عامل األ يفاته وتارخيه التجارى به و كفا اته وخربأجن الذيمهارات جنيب    و ساويرس  هيما

 تلك الفرتة الوجيزة من الزمن     يفأهله لتحقيق كل تلك املكاسب اخليالية  الذي

 دارة شركاتهإ يفا منهم   يستطيع اختاذ قرار أبد أنسرته أ عروم عنه وو املموال لك األحلساب من يدير كل ت

     إليهممواله و بد لرجوعه داراته ألإمور خت  أ يف   من يستشههم  يا قد يصل أل يفتابة وقت كاإبعد إلَّا 

 دارهتا    إا وطريقة مور هباأل أبوالجيهل الكثه عن  الذي و هو شركاتهمواله وأمن بكمه وبكم 

 املهجر  قبا النصارى باخلارج ودعمهم أل قبا األفلك كنيسة  يفرباح وم يني الدو رت مجعها العاملني كم من األ

 زج و البادير وخليل كل تلك التموي ت لنشاطاهتم املريبة بب د املهجر لطعن الغرب أ يلين ملايكل منه وعدأمن 

وصدق ( عدو لكما  أواطعن عدوك خبنجره   سلمني عم  بشعار اجلماعة : و امل س  صدامات مع اإ يف  به

 : قوله يفاهلل العظيم 

 َاللَّهُ   يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً و  

كرمتهم أالَّتِي  خالفة لقوانني الب دو املالطرق املشبوهة  شتَّىقامات بن جلبوا اإالنصارى مم قبا األليس هؤ   أ

 أيخاليـة مـن    أسـاليب قامة بتلك الب د بو اإ شخاص متكنوا من خ هلم الدخول م األآوآوهتم    كم من 
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قامة بتلك الب د دون يكونوا ليستطيعوا الدخول و  اإ ا بيل عصابات حمرتفة وملأهنتوص  ب أنقل أ شرعية و

 مساعدهتم    

 ون    ناكم من امل يني مجعوها من ورا  تلك املهنة القذرة املغلفة بالق

 قامة بتلك الدول    الدخول و اإ يفها ساعدوا الكثه جلأمن الَّتِي  خرىهدام األو األريراض وما األ

النصارى وريههم فاقت  قبا األعداد من صدير ألتارج و اخلاستخدمتها مكاتب قبطية بالداخل الَّتِي  ن احليلإ

 ها    أساليباستيعاب  يفجهزة خمابرات تلك الدول أعقول 
 

 
 قبا رئيس طائفة األ( شنودة بكيم شنودة   للقس العراق رئيس إقليم كوردستان ( بارزاني    مسعود ستقبال ا

املسلم  ] يف إطار دعم تفكيك العراق لزيارة إقليم كوردستان  ذوكس يف العراق الذي قد  ممث ً عن البابا شنودة الثالثورثاأل

 ؛  [ و ضربه بأمريكا الربوتوستانتية

( ساويرس   : أكرب شركات ا تصا ت و املقاو ت من بيث بجم األعمال يف العراق بعد ا بت ل هي شركات  م بظة

!!! 
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يقفز هبم كل  أنيستحق  ذيو الالنصارى بب د املهجر  قبا األبققه هؤ    الذي يبضريو ال يلاماهو التاري  امل

 و  بـ د الغـرب   أمريكـا   متت بقوانني و  مصـامج   هدامتلك القفزات ا قتصادية وبجم التموي ت الرهيبة أل

ينها عبثوا بقوانالَّتِي  مانيهم بقوانني ومصامج تلك الب دأهم وأهدافهم وأطماعتأويهم وتطعمهم    وما ع قة الَّتِي 

كراهيــة وعــدا  للكنيســة    أشــدّ  اهتــم وقناعــاهتم الفكريــة    وهــم    و  يفظهــار ا زدواجيــة  إ يفونــافقوا 

عـدائهم   إنيلني وريههـا مـن كنـائس الغـرب    بـل      جنو اإكاثوليكية ومورمون وشهود يهوه و الالربوتستانتينية 

 املسلمني     بب د  س  عدائهم لإل كثهًاوكنيستهم لديانات ب د املهجر فاق 

وَ  يَحِيـقُ الْمَكْـرُ    التعامل وتظاهر مبا ليس بقلوهبم و  نوايـاهم و  فكـرهم و  خمططـاهتم        يفازدواجية 

 آوهتم واكرمتهم واطعمتهم    الَّتِي     هم نذير شؤ  على الب د السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

استحوذوا هبا على اقتصاد مصر الَّتِي  ن من املهجر بتلك امل ينيالنصارى العائدي قبا األ عمالين لرجال األأمن 

 يله سجل ماأنزمن ليس ببعيد يوص  ب إىلبب د املهجر  يبضريو ال يلية وسجلهم املاس مو اإب د العربية و ال

 مريكيـة وبكومـات الغـرب      عانات شهرية من احلكومة األإكان يعيش على منهم من  إنمن متواضع بل  أقل

تعلـيمهم الباطـل وزعـيم     أسق رضعوة من كهنتهم و الذيدها  و الكر و امل  النفاق  ازدواجية يفوهم برعوا 

ــه رهبــان مجاعــة    و املهم ومســيحيتهم املبتدعــة  أفكــار ــث واســياده ومعلمي ــة  األمــةضــللة شــنودة الثال القبطي

 رتدين عن املسيحية    و امليني جراماإ

الَّتِي  مواهلم من ب د املهجرأمصدر  أنمصر ب يفالنصارى يتظاهرون  قبا األ عمالهؤ   الصفوة من رجال األ

م أمواهلمصدر  أنمؤس  وخمزى وخمجل يتظاهرون ب يبضريو ال يلعاشوا هبا    وباخلارج بيث تارخيهم املا
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هبم قلـو  يفربوه أشـ التعام ت ومكر وجنب وكذب نشـأوا عليـه و   يفسر ثرية    ازدواجية أم من أهنمن مصر و

 قلوهبم بب العجل     يفرب اليهود أشوعقوهلم كما 

 ونستكمل باذن اهلل

 يني س ملكنيسة و تكبت اإل ترتك العنانالدولة 
 خـهة خ ل العشر سنوات األ يفالنصارى  قبا األميزانية  إنكنيستهم ا قتصادية ف أبوالمن واقع سج هتم و

عاملية وبتى على مستوى  أوخطة اقتصادية حملية كانت  يأبد و أيتصور و أيشهدت ارتفاعا مفاجئا فاق 

 ب      األ وي                 ماناأل

 يفية ل سـتثمار  إسـ م وم مـن ظهـور شـركات    و اخلـ فزعـت ومتلكهـا اهللـع    الَّتِـي   الدولـة  أنمر األ يفغريب و ال

؛ و بلـدان  و الا بالسجون اهبأصحصدار القوانني وبكل الطرق للقضا  عليها وتشريد إالثمانينيات وسارعت ب

مل الَّتِي  هيإىل حماكمات عسكرية ؛  -يف مشروعات نظيفة  –مجاعة اإخوان أموال كذلك بولت مستثمري 

 قتصـاد   يمنحنى الرسم البيان يفود الرهيب يستوقفها هذا الصع أن أوجمرد استفسار بتَّى  تكل  خاطرها

 النصارى وميزانية كنيستهم     قبا األ

ا ميزانية الدولة ذاهتـا  ا حتت سيادهتأهنجهزهتا وقد فاقت مؤسسة دينية املفرتض أ سلطات تلك الدولة و ينأ

حنـن عليهـا    مـا    الَّتِـي   مصـر  أرضعليهـا كنيسـة شـنودة ريـه     الَّتِـي   مصـر  أرضضعام    هل عشرات األ

 ة الدولة    أجهزهها من هطلت على الكنيسة واختصتها دون ريالَّتِي  ومصادر املوارد ا قتصادية أسباب
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و كسب و ال موالومشروعية األ أسبابتحرى عن و الين لك هذا أس الدولة وبذم قوانني من أخر الذيما 

اخر الثمانيات و بداية التسعينيات أو و اىلال و املظهروا فجأة على شاشة عامل ا قتصاد  أقبا رتبح ملواطنني ال

 ى هلا    ثم يرأبواهلكانت 

الَّتِـي   قها واقتصـادها ومعايشـها وعم هتـا   أسـوا اشرتوا هبا مصر وسيطروا علـى  الَّتِي  موالم تلك األين هلأمن 

 على اقتصاد مصر     ثراأل أسوأاستبدلوها بالتعامل بالدو ر مما كان له 

وا صـرابة  أعلنـ  أقبـا  صـابع  أصـبحت بـني   أجهزة الدولة وكل مصاحلها وثرواهتـا وصـروبها ا قتصـادية    أن إ

ومتـردهم   سـ   ع   وعلى مـواقعهم بالنـت كراهيتـهم لإل   جهزة اإأمجهرة وعلى املرئيات و يفواهتم وصأعلى أوب

فعل وجلب املصائب للمسلمني و التبجح بالقول و ال ميس ازدرائهم للدين اإ ية وإس مسيادة  يعلى الو   أل

 املسلمني     عدا و   ألو الوحتريض الغرب عليهم 

صـبحوا عمـا    أ سـ   % مـن سـكاهنا يـدينون باإ   11مـن   أكثـر ية وسـ م دولـة هلـا السـيادة اإ    يفنظا  هـذا   أي

 يات    قلوموظفني يعملون حلساب األ

ويتعـامى ويغفـل عـن عمـد مـع سـبق        ميسـ  قلب هذا النظا  عندما يفز  من رواج ا قتصـاد اإ  يفو    أيو

عاما فقـط مضـت تتسـول     61 إىلمؤسسة دينية كانت ا صرار عن صعود رهيب ريه مربر و  يعقل مليزانية 

 جور العاملني بكنائسها    أ

 جديد    وليكن ولن تستعصى على عباد الرمحن     ميإس فتح  إىل   هل مصر حباجة  أكرباهلل 

 

 :  أمردهى وأفقط وليست مجيعها فاحلقيقة  خهةخ ل العشرة سنوات األ يفرقا  التقريبية و األبصائيات باإ
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الوابد منهم داخل وخارج مصـر   أموالتقدير تعدت رؤوس  أقلمصرى على  قبطي حيمسي 111من  أكثر •

    ساويرس أسرةمن  أشخاص 8املليار منهم 

   وبتى النسبة الباقية منها من يعمل معهم بالباطن  أقبا عقارات يديرها و ال% من سوق املقاو ت 11•

مـن   أعمـال وا رجـال  أصـبح عاما  11من  أقلل بضع سنوات رمبا خ  يف قبطيمن ث ث مليون  أكثر   •

سـوق  و السـيابة  و العمـ ت  و الو  خـربات وسـيطروا علـى سـوق الـذهب       يلتـاري  جتـارى و  مـا    أيريه 

و قــرى الســيابية    وابتكــروا منافــذ اســتهاد الســلع اهلامــة و البــازارات و الاملصــرفية وشــركات ا دويــة 

   مليون دو ر  11تقدير متواضع  أقلس مال بعض منهم على أر بللبتَّى  صناعية   ال

عمـال وشـركات   أجـال  خصصتها لرالَّتِي  النصارى على امتيازات مباشرة من الدولة قبا األاستحواذ  •

الَّتِـي   وطـرق اجلديـدة   و الالطـرق الدوليـة    يبفدنة العمرانية باملدن اجلديدة وعلى جان م األآ يراضتسويق األ

عام القيمـة الزهيـدة قيمـة    أضـ فلكيـة   أرقـا  تـاجرة هبـا ب  و امل راضـي تقو  مـن البـاطن بتقسـيم تلـك األ     بدورها

جزا  منها مبئات امل يني وابتفظوا أالذين بدورهم باعوا  قبا راضيها لألأجهزة الدولة أالتخصي     باعت 

و   موالسؤال عن مصادر تلك األبالكثه كمناطق نفوذ وملكية هلم    مل يستوق  احلكومة ا ستفسار و  ال

     راضيالنصارى على امت ك األ قبا األبرص 

 املسلمون عبيد سيادهتم يعملون حلساهبم    أصبحالنصارى مصر و قبا األامتلك 
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 وعن ميزانية الكنيسة وانفاقاهتا بدث و  برج
 إىل 111اضـون مـن   رامـل ومطلقـات ومسـنني وطـ ب ومعـاقني يتق     أمـن   قبطـي مـن نصـ  مليـون     أكثر •

 آ م 11مل تكن متتلـك  الَّتِي  و هي ين للكنيسة تلك املليارات سنوياأجنيه شهريا من الكنيسة    من 1111

  بنى هلم كاتدرائية عظيمة (  الذي  عهد الزعيم اهلما  عبد الناصر  1138جنيه عهد كهلس السادس 

مليـار جنيـه علـى     6من  أكثربكل حمافظاهتا فاق على بنا  وترميم الكنائس داخل مصر نبلل بجم اإ •

 تقدير    أقل

و ستوصـفات  و املمن مليار دو ر ينفق سنويا علـى مرتبـات وخمصصـات الكنـائس ومصـروفاهتا       أكثر •

اكـز  و مر ديـرة و األالقبطية ا جتماعية التنصهية    وعشرات امل يني من الـدو رات لبنـا  الكنـائس     وادينال

 خارج الب د     قبطيال بيرج مصر بكل دول العامل لدعم اللوالنفوذ القبطية خا

واقـع  و امللتنصـهية  عانات الشـهرية ا و اإ قبطيع   الو اإ ت التنصه مليار تنفق على مح 1من  أكثر •

لَّتِـي  ا ورجال من الكنائس لشئوهنا  سر فقهة نظه تنصهها ومتابعةتقد  ألالَّتِي  ريرا ات املاديةو اإالتنصهية 

لديك مشكلة اتصل بنـا وسـوم يصـلك     أوكنت تبحث عن وظيفة  إذاع ن عنها مبنشورات      اإ أصبح

 عن تلك اجلماعات التنصهية  1113شهر مايو  يفرسل يسو  ( ونشرت جرائد املعارضة 

ت بعـد احلـدود الـرب    ا فاقت ألإهنما عن خمصصات رب ت كهنة الكنيسة ورهباهنا خارج الب د فأ •

 أمريكاكرب دول العامل مبا فيها ابل رب ت الفئات الديبلوماسية ألالديبلوماسية حلكومة مصر    بل وتعدت مبر

 كثراأل عجب وو األريرب و األدوله     أيفاقت الَّتِي     و  نعرم ما سبب كل تلك الرب ت خارج الب د
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ه أوامرياد نفوذها    بل ويستكثرون عليه كل ازد تفرعن كنيسة شنودة و أسبابيسأل املصريون عن  أنثارة إ

 وطلباته    

 % من اقتصاد مصر    11من  أكثرورعاياه  أمسك أنه مل يطردنا خارج الب د بعد أناحلمد هلل 

     فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ بَسْرَةً وينفقوها كيفما بلوا هلم  موالولكن هيهات فليجلبوا األ

عـ       و اإاملرئيـات وعلـى مواقـع النـت      يفسلمني و امل س  خوانه على اإإ شباهه وأتعاظم ساويرس وولي

رتـدة عـن   و املشياطينهم ورهباهنم وكنيسة شنودة العنصرية املتطرفـة   فكارقصى جهودهم دعما ألأوليعملوا ب

 املسيحية    

فعـال الكنيسـة   ة ألبقيعة بسبه الظمـآن مـا     ولنـا عـود     اسرابًإلَّا  فعاهلمأبلوا هلم    لن تكون  ليفعلوا ما

 خارج عامل ا قتصاد   ميكن تصور مدى بشاعتها وقبحها   

 شاليحو املشعوذة و الالتمرد على الدجل 
الَّتِـي   شـعوذة و الدجل و الـ  سـود السـحر األ  سـاليب عندما قا  القم    باخو  عبـده جـرجس ( بالتصـدى أل   

بو ديـاب مركـز دشـنا حمافظـة قنـا    مل يكـن يتصـور هنايـة         أيعمل هبا بـ الَّتِي  شنودة ألنبااميارسها كهنة كنيسة 

وس در لقـي الكنيسة ونشأ على تعاليمهـا وت  فكارواليني ألو املت مذة شنودة  أبدحماو ته ومترده    هو كان 

ه لتلك املهمة خلدمة كنيسة هلتأالَّتِي  تناسبت وقدراته ذيو الاهنا رهب أيديسود على السحر األ يفومهارات 

 الرب املزعومة    
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ئات واعتمدت عليه الكنيسة مثلما اعتمدت و املعرم عنه ممارسته للسحر داخل الكنيسة وقصده العشرات 

اعتمـد كهلـس السـادس السـحر      أناملتواجدين جبميع كنـائس مصـر منـذ     سودعلى املئات من كهنة السحر األ

 يا الكنيسة    كوسيلة للسيطرة على رعا سوداأل

املعتمد من رهبان كنيسته املرتدة عن املسـيحية رعايـا كنيسـته     سودالسحر األ أهدامو بعهد شنودة تعدت 

السفن    فجأه مترد القم  باخو  عبده على  هيلتشمل املسلمني    ولكن ليست دائما جترى الرياح مبا تشت

شعوذة وتطهه كنيسته من القيا  بتلك و الوممارسته للدجل  هأفعاليعلن توبته عن  أن أراد تلك املها  الشيطانية و

     سوداملها  النجسة اخلاصة بالسحر األ

بتوبيخه وهنره  وامرت األأصدر غ قيادهتا بتمرد القم     وإبة كنيسته بإداربتلك السهولة قامت  مرمل يكن األ

 إن مـر دارهتا    وتركت لـه األ إسياسة  يف سودالكنيسة للسحر األ نذاره عن التصريح با عرتام باعتمادإ و

 إىلاخلطـه    ومت نقلـه    مـر يعلن التفاصيل املتعلقة هبذا األ أنبعمله دون  فييتوق  عن ممارسته ويكت أن أراد

قصر وتوق  عن تلك كنيسة األ إىلمن جديد    وانتقل القم  باخو   و يبدأقصر لهاجع توجهاته كنيسة األ

     عمالاأل

سوأ وأضل سبي     رؤيتـه ومشـاهدته لتلـك املمارسـات الشـيطانية وتغريـر       أ قصرا  بكنيسة األضولكن األ

يرى املئات بل  و هو صمته طوي بتفظ ب أنومسلمني فاقت كل احلدود ومل يستطع  أقبا الكهنة لزوار الكنيسة 

عمـال سـحر   أومة لكوهنـا  فوضة ومسـم و مرملسيحية ا إىلعمال شيطانية   متت أ م من البسطا  يفتنون باآل

 شعوذة و الم على الصلوات بد  من التماس احلوائج بالسحر أعماهلتقتصر  أنوكفر و  تليق بكهنة من املفرتض 
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    مورالقانون وفضح األ إىلعلن مترده وابتجاجه ع نية    وهدد باللجو  أ هب القم  باخو  بكل قوته و

   وبدأت املفاوضات معه  لتزا  بيته وترك الكنيسة  تيلسلك الكهنووبكل سرعة وقوة مت جتريده وطرده من ا

     مورة األإدار يفوشئوهنا وسياستها 

 أمـور الكنيسـة وقيادهتـا    تركـت     فعـال مترده واسـتنكاره أل  أعلنمل يذعن لنصائح الكهنة ورفض حماو هتم و

خلصـني لفكـر   و املذة شـنوده ورهبانـه   املفاوضات لبلطجية من العلمانيني   خـارج سـلك الكهنـوت ( مـن ت مـ     

 ها    أفكارالقبطية    من املتحمسني لكل  األمةكنيسة 

العاملني بكنيسة دشنا    وتعهد بالقيا   أبدكان  ذيو الالبلطجية من محاة الكنيسة  أبدت الكنيسة أرسل

 ثـر إبـا ت بالفشـل   الَّتِـي   وبتلك املهمة وهنر القم  باخو  عن مواصلة مترده املعلن    واستمرت املفاوضـات  

هتديدات من قبلها    مت  أيعاما على رفضه ملمارسات الكنيسة و 31صرار القم  باخو  عبده جرجس إ

و    مل يستسلم  أخرىصفة قانونية ( واهتامه با بتزاز وهتم  أخذممارسة الضغو  عليه مبحاضر   ممارسات ت

 يفعال النـار  إشـ ب 1111سـبتمرب   11 يفللمفاوضات الكنيسة    ووضعت هناية  عمالعلى التصدى أل أصر

شـعل النـار   أعاما خدمة لكنيسـة الـرب و   66نيوس رماأمبعوث الكنيسة م ك زكريا  قتله أنمنزل القم  بعد 

يض نفسيا وريه مسئول و مرقليا ن القاتل خمتل عأمجا  شهود الكنيسة على إزله وانتهت التحقيقات بو منجبثته 

 سئولية    و املهم القتيل بالتُّعلى وا لقأ فعاله    وأعن 

وا متـردهم واسـتنكارهم ملمارسـات الكهنـة وعمـل كنيسـة       أعلنـ ل و  آخر مـن  أومل يكن باخو  عبده جرجس 

     سودشنودة بالسحر األ
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 يفستعانة بكهنتها و ا بدى كنائس مصر القدمية املعروفة بارتياد املئات هلا إ يفأبد الشمامسة بل كان هناك 

الكهنة  أبدذهل لرؤية  ذيو الزالت تقو  بتلك املها  الشيطانية على قد  وساق    ما  الَّتِي والشعوذة  مورأ

شفا  املرضى وفك السـحر    رآه يـذهب بـبعض احليوانـات      يفالصيت  عيذائ و منالكبار املرافقني لشنودة 

من جناساته  ستخدا   أخرىسات دمائها    وخلطها بنجا أخذمكان ملحق بالكنيسة وذحبها و يفالنجسة 

 مساعدته ومعجزاته     يفخاصة مبريديه من املسلمني الراريبني  أعمال يفهذا اخلليط الدنس 

سيدات  أجساديرسم الصليب على وجوه و و هو  ز  الشاب كاهنه   من كبار كهنة كنيسة شنوده ( وراقبه

عـراض  أانتابتـهن  الَّتِـي   انصرام املريـدين  نتها  ووفتيات مسلمات وميسح عليهن بتلك النجاسات    وبعد ا 

قامـة الصـلوات   ترتـاده    إ نـه للعبـادة و  أرض الكنيسـة و مكـان املفـرتض    أفعال ريريبة داخل أ ريما  وصراخ وإ

     مورالشياطني من وجه نظر عقيدهتم وريه خمص  لتلك األ

هـؤ   املسـلمني بالصـليب وهـم        فيك    كي  تشـ إميانه يشفيك أنليس مكتوبا :   أسأل الشاب الكاهن 

 ( يؤمنون به 

طردهم بعد أيعتادوا على اجملى  ثم بتَّى  تت هبمأالَّتِي  شياطينهم يرضأأنا :   ضحك العجوز ساخرا وقال 

    (فسهم الكنيسة أنتدمن  أن

بعض الكهنة  يهإلتقبل هذا التحليل واعرتض بشدة وتقد  بالشكاوى وانضم  عيمل يستطع الكاهن الصغه اجلام

الشيطانية وكانـت   عماللغوا قيادات الكنيسة بتلك األأبالقليلون جدا ومت جتريدهم ورفضوا مغادرة الكنيسة و

 ريـه  إبهم بـالقوة ومبباركـة شـنودة لكهنتـه و    خـراج الصاعقة بيث فوجئوا باسـتعانة كهنـة الكنيسـة بالشـرطة إ    

 للسلطات    
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حماولة هربه ووجدت جثته  أثنا الشاب لدير احملرق باسيو     وقتل  فيعند هذا احلد بل ن مرومل يتوق  األ

مب بس الرهبان وقيدت احلادث ضد جمهول    واقفلت الكنيسة احملاضر وتكتمت  و هو باملزار  خارج الدير

 اث رريم نشر الصحافة للحادث باجلرائد من سنوات قليلة    بدعلى األ

 اث للخروج مبظاهرات   بدتتصيد األالَّتِي  و هي نيستهاتعتمت الكنيسة على قتل راهب من كهنة ك

اجلديد على كهنة الكنيسة القبطية كما شربنا سـابقا عـن براعتـهم بكـل      مرليس باأل سودوممارسة السحر األ

موروثات الفراعنة    ولكن مل يكن  و منتلمود احملرم و التوارثوها وتعلموها من كتب اليهود الَّتِي  فنون السحر

ية هبذا الشـكل  س معصور اخل فة اإ يفعن ممارسته  األقبا ومل يكن جيرؤ كهنة  ديرةمد بالكنائس و  األمعت

سيطرة و الدينهم  يفاملعلن    ومل يكن ليسمح بارتياد املسلمني لكنائسهم و  السماح لكهنتهم بافتتان املسلمني 

 شعوذة    و الالكفر من السحر  أمورعليهم ب

    مورتلك األ يفكهنتهم  أبدثبت تور   إذاالتعامل مع السحرة  يفية س ميهم بد الشريعة اإوكان يطبق عل

الكفر هذه  عمالالدير املمارس أل أوسحب ا عرتام بالكنيسة  يفاملسلمني و  يتهاونوا  أمورو  يتكاسل و ة 

و من قيادات الكنيسة  اان مستنكرًالسحر ك أنمع من ليس على ملتهم و  يدين بشريعتهم من املسلمني    كما 

بطاركة السابقني لكهلس السادس بيث كانوا يقرون مبخالفته للتعاليم املسيحية رريم علم الكـثه منـهم بكـل    ال

 أبـد ا كانت بغرض ا بتفـاظ مبعرفتـه ك  أهنفسرت على الَّتِي  وه و دراسته من قبل بعض الرهبان    أساليب

 خدامه   العلو  املتوارثة و  يشرت  است
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الَّتِـي   مـاكن املهجـورة  لى النفس وقهـر الشـياطني باأل  كهنة للسيطرة عو ال ية لدى الرهبان أنه كان من األوقيل 

الكنـائس   أتبـا  كـان ينكـره علـيهم     سـاكنة البعيـدة    وهـذا مـا    الَّجماهل الصحرا  ال يفويقيمون هبا يرتادوهنا 

 الرهبنة ويعتربوهنم متلبسني بشياطينهم  يف ساليبرون بتلك األربوتستانتية بيث   يقو الالكاثوليكية  خرىاأل

 يفساسـية  هـم احملـاور األ  أهـو مـن    سودنودة الثالث للسحر األبكمها شالَّتِي  القبطية األمةواستخدا  كنيسة 

 قامت على تعميم ونشر ممارسـة الَّتِي  وهدام اجلماعة    أجل أالنصارى للعمل من  قبا األسياسة كنيسة 

 جبميع بلدان وقرى ومدن مصر واعتبارها مراكز جذب للمسلمني للتأثه عليهم و سودكهنة الكنائس للسحر األ

ا من عدادًأت الكنيسة ميزانية كبهة لتأهيل ضرار هبم    واعتمداإ أو              قصر الطرق لتنصههم أ

ن تعلـم ومزاولـة السـحر    تقـا إدهم علـى  رهبان الذين لديهم مهارات خاصة وقدرات شخصية تساعو الالكهنة 

 على كفا ة    أوممارسته ب

ثم  ديرةكنيسة املعلقة وكنيسة السيدة العذرا  مبصر وبعض األو التدرجييا ببعض كنائس مصر القدمية  مربدأ األ

ب اتقـن كهنتـها ممارسـاته    و يتطلـ    الَّتِـي   احملافظـات  شتَّىمن الكنائس ب أخرى أعدادًاسنويا  إليهمي  أض

يتنـاول رهباهنـا تدريسـها بشـكل     الَّتِـي   وبكـل دروب السـحر    ملـا  لإل ديـرة ة بكثه من األقامالكاهن اإ  عدادإ

 يفاملختلفة  ديرةكتب املتنوعة مبكتبات األو الهناك الكثه من املخطوطات  أنمتخص  وبعناية فائقة    كما 

ايات منفردة ة لفرتات طويلة مبغارات وقلَّقامكاإ موركثه من األ يفتدريبات قاسية  مرهذا اجملال    ويتطلب األ

 ة الفردية مثل احلفر الضيقة ( قاممكان لإل و هو عزلة   مصطلح يستخدمه الرهبان يف
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 مصر القدمية   يّحب( نيسة املعلقة كال  داخل عميق نبات بئر ايات الرهبان حمفورة على جقلَّ

 أيملعيشـته وبالتأكيـد بعيـد عـن      يفالقليل جدا الكاإلَّا  يردد ترنيمات معينة و  بمل من املا  أيا ويقضى هبا 

 مـر ألالطهارة    مع تأكيد معلميهم من كبار الرهبان على ذلـك وتفسـههم هلـذا ا    أومصادر للما  ل ستحما  

تلقاهـا مـن   الَّتِـي   بـالرتانيم إلَّـا   كل ما يتعلق جبسده و  يشغل فكره وتركيزه واهتماماتـه  ينسى أنه جيب أنعلى 

 :كهنته 

 ًوَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقا    

ترانيم متوارثة عن رهبـاهنم   هيبل  شي  يفيل جنالقدمية ( وليست من اإ رتانيم باللغة القبطية   الفرعونيةو ال

بـدى  إب سـود يتخطاها  عتمـاده ملمارسـة السـحر األ    أن   وهناك اختبارات   بد  ي ديمن القرن الرابع امل

بـدى الكنـائس    توضـع اسـم الكنيسـة علـى       إيازه لتلـك ا ختبـارات واعتمـاده ب   اجت  فور الكنائس    و

املسـلمني   عـداد ة خاصـة توضـح توزيـع تلـك املراكـز ويكـون هنـاك متابعـة لنشـاطات الكـاهن ورصـد أل           خريط

قل مهاراته صدائه وأ يفومتابعة جوانب القصور النصارى  قبا األدعاية له من قبل و ال ع نو اإاملرتددين عليه 
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م ملامهشرفني عليه إو امل هلذا اجملال نظمنيو املاملتابعني  و من    سودتقان هذا اجملال األمبزيد من الدروس إ

 :يوس مخبا بالتفاصيل اخلاصة به القم  مرق  عزيز و

 ُعَلِمُـونَ النَّـاسَ السِّـحْرَ    وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِنيُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِنيَ كَفَرُوا ي

يَقُو  إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَ  تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ بتَّى  لَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَبَدٍوَمَا أُنْزِ

لَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ  يَـنْفَعُهُمْ  مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْ ِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَبَدٍ إِ

    يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَ قٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا

فتتنة و املزاولة له و امل سودالعاملة بالسحر األ ديرةو األكنائس و الالنصارى  قبا األ  الكهنة أمساولدى قائمة ب

هم أماكنـ   ريـه الدعايـة هلـؤ   امللعـونني و    مسـا نشـر األ  يفدينهم وخاصة النسـا     ولكـن   ارى    يفاملسلمني 

 أوياطني الشـ  خـراج عبـادة ولـيس إ  و الا للصـلوات  أهنـ خرجت عن كوهنا دور املفـرتض  الَّتِي  وكنائسهم امللعونة

 مصاببتهم    

جنسة  أفعالا  الشياطني بإرضواج املسلمني وزالتفريق بني األ هياستخدمتها الكنيسة الَّتِي  ريراضاأل أكثر و من

مل يعرم عن املسيح استخدامه لصلبان ومل الَّتِي  واملرتددين على كنائسهم  أجسادهيئة صلبان على ترسم على 

ا  رضخدامهم لنجاسات من دما  احليوانات ورجس وجناسات الكهنة إتكن متواجدة بعهده    وكذلك است

 يعتادوا على الذهاب للكنائس    بتَّى  الشياطني وهتدئتهم

غريب و التنال ضعام النفوس    الَّتِي  تفريق وريهها من اخلزعب ت الشيطانيةو الالربط  أعمال إىلافة ضباإ

مكانيــة شــفائهم إالنفــوذ وســيداهتم بادعــا   أصــحاب مــن كهنــة الكنــائس اســتطاعت الســيطرة علــى كــثه أن

 قدراهتم    يفاعتقاد الكثه منهم  مراض    ولأل
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اجلديد    اجلديد هو  شي وتعميمه بكنائسها ليس بال سودوافتضاح أمر استخدا  الكنيسة القبطية للسحر األ

ن مترد على اعتماد كنيسة شنوده ل مأوخروج تلك الفضيحة للع نية    ومل يكن القم  باخو  عبده جرجس 

استخدامه وتعميمه بكل كنائس مدن وقرى مصر  يفتوسع و الة الكنيسة دارسياستها إ يفشعوذة و الللسحر 

 توبته     أعلنل كاهن أوكأبد حماورها اهلامة لبسط نفوذ الكنيسة على الب د    ومل يكن 

وتعميمه بالكنـائس هـم    سوداستخدا  السحر األ يفام شنوده وتوسعه سرل من تصدى إأو أنولكن الغريب 

ريرابـة لكبـار رهبـان مجاعـة      أشـدّ رب وهنايات أرياث ريريبة وتفاصيل وحتو ت أبد    متَّى املِسكنيمعلمه 

القبطية بعد بذهلم اجلهد لرتسي  تعاليم تلـك اجلماعـة العنصـرية الباطلـة واسـتي ئهم علـى بكـم كنيسـة          األمة

 أيانف ت عن  ردة و متَّى املِسكنيجمهولة بدث للراهب  سبابهناية السبعينيات وأل النصارى    مع قبا األ

ع نـه التوبـه   إ القبطية وشنودة املمثل هلا و األمةالنصارى ومترده على فكر مجاعة  قبا األو   لتعاليم كنيسة 

 فعاله وتارخيه    أعن 

 الـذي وتلميذه النجيب شنودة الثالث  متَّى املِسكنيهب تلميذ بني الراو الستاذ وكانت املواجهة الصعبة بني األ

ودروبه  سودكل فنون السحر األ متَّى املِسكنيالعنصرية    بل وتعلم على يد  فكارو األشرب منه كل التعاليم 

طلقوا عليه لقب متى املسكون بشـياطينه    ع قـة   أوكهلس السادس  نيالبطاركة يوساب الثا أنبتَّى    

و طموبات و المال و اآلبتلميذه    سنوات طويلة مجعتهما من الذكريات  أستاذما تعدت ع قة وصحبة بينه

واخضــا  الكنيســة لفكــر اجلماعــة    ربلــة طويلــة مبرابلــها    هــدامهــد املتواصــل لتحقيــق األو اجل عيســال

عن العمـران    ع قـة   اهل البعيدة و اجملصحارى و الرابات و اخل ديرةوحمطاهتا وصراعتها انتقلوا فيها بني األ
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قبـل انضـمامه لسـلك    بتَّـى   لـه  بـي الرو به األأنـ كتاباتـه ب  يف متَّى املِسكنيوصحبة وص  فيها شنودة معلمه 

 ليه    إنتساب الرهبنة     هلذا احلد كانت قناعة شنوده مبعلمه وببه وافتخاره ل 

بـرب سـرية    يفكل منهما على اآلخـر   و  ات كأن مل تكن    سراب بقيعة    انقلبو البتلك املشاعر  إذاو

 اثها ولكن فابت رائحتها الكريهة وطافت بريابها كل كنائس مصر    أبدباولت الكنيسة تكتم 

اس كبه إبسا و  دوافعها ريه هجو  متواصل من الراهب متى على سياسة شنوده وأسباهبتغهات مل تعرم 

مترده على سياسة شنودة ومل  أسباب   وعندما سئل عن  رارة ملساعدته على توليه بكم الكنيسةو املبالند  

جرأة ووقابة  يفه على مطامعه إع ن يفمن التبجح  نهو عليها اآلالَّتِي  تلك املربلة إىليكن شنودة قد وصل 

 ا تدينه   أهنمؤكد الَّتِي  يفصح عن التفاصيل أندون  متَّى املِسكني   قال 

     الرؤية فتتعثر املسهة ويضيع اهلدم (قال :   بني تتحجب احلقيقة تتعتم 

فيها    ومل تكن له اجلرأة لكش  الرؤية بوضـوح وسـرد    يأساسهو جز  الَّتِي  عن احلقيقة ع نمل يستطع اإ

و مجعته بشـنودة  الَّتِي  وقانونيا ودينيا    ومل يكن ليفصح عن نوعية تلك املسهة أخ قيًاتدينه الَّتِي  التفاصيل

 شـي   أي إىلمغزاهـا و    أبدمل يفهم الَّتِي  لغازو األها    فقط ألقى بعبارة من الفلسفات أهدافن ع ع ناإ

يبوح  أنلن يستطع  متَّى املِسكنيالراهب  أنعلى يقني  و هو كان يعيها شنودة وت ميذه وبطانتهالَّتِي  و    ميتر

 اآلخرينبال شنوده وت ميذه  إليهب فيما وصل سبو ال بيالرو بو األاملعلم  و هو تفاصيل تدينه وتلعنه أيب

بشنودة  أيضًا أدَّى الذي مرو األسيطرين على مقاليد بكم الكنيسة    و املزالوا ا عمدة اهلامة ما  ذينو ال

     ديرةاأل أبدع نية جبميع كنائس مصر وعزله ب متَّى املِسكنيبرق مجيع كتب  إىل
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 بوالا ط   على األ يفية تلبية لرريبة السادات منر اعدهتا اجلهات األتقاري يفووصلت اصدا  تلك النزاعات 

     متَّى املِسكنيريهت نظرة السادات للراهب الَّتِي  سبابهم األأاخلاصة بالكنيسة    وكانت من 

 

 

   شنودة (    نزاعاته معن ع قته مع   السادات ( بعد ( و حتسُّ متَّى املِسكني  

املسائل املتعلقة بالسياسة  يفالنصارى بكنيسته  قبا األعلى انز ق بابا  متَّى املِسكنيضمنت ابتجاج الَّتِي  و

عماد املسيحية  هيالَّتِي  وبانياتحتيد هبا عن الرالَّتِي  بتعاد عن التوجهاتو ا وعلى ضرورة بياد الكنيسة 

ا طالـت  أهنـ قيل الَّتِي  والسيطرة على الب د  يف سود   وكذلك اعرتاضه على استخدا  الكنيسة للسحر األ

 من خارج مصر    بتَّى  بعض الشخصيات

بكثه من  ملا اإ إىلبالكهنة  أدَّى ذيو الالسماوية     ديانتعاليم املسيحية وكل األ يفهذا السحر اللعني احملر  

صـرح بـه مريـديهم وخاصـة مـن سـيدات ورجـال        الَّتِـي   وصـورة  و الها بالصـوت  و منـ صوصيات و اخلار سراأل

 يفرهبان لرباعتهم و المساعدة الكهنة  يفمانيهم واعتقادهم أ النفوذ الذين وضعوا كل ثقتهم و أصحابالسلطة و

 مراض    شفا  من األو الونيل املطالب  لعمافك األ يفروبانيات كما يدعون و الاستخدا  السحر 
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بدى وسـائل الضـغط علـى    إصورة استخدمها كهنة كنيسة شنودة كو الار املسجل بعضها بالصوت سرتلك األ

مل يفلح مع السادات رريم تور  بعض  مرزامهم بتنفيذ مطالبهم    وهذا األلإو بعض املسئولني بنشر فضائحهم 

عنق كما بدث و الالذرا   يّيرض  لسياسة لَ الذيهنة ولكنه مل يكن من هذا النو  ا ستعانة بالك يفاملقربني منه 

     ناآل

 أيضًابغضني له وو املالكارهني  أشدّأن كان من بعد  متَّى املِسكنيوهذا ما يفسر حتول نظرة السادات للراهب 

من  أيضًاة بعد عزل شنودة    وة شئون الكنيسدارشكلها إالَّتِي  اختياره ضمن اللجنة اخلماسية أسبابمن 

 أديرة أبد إىلكتفا  بعزله و ا ومعاقبة شنودة بالسجن  موروساطته لعد  تصعيد األ يفقبول السادات  أسباب

ية جراممبحاكمة شنودة حماكمة علنية وفضح كل ممارساته وكنيسته اإ ويالنطرون بيث كان السادات ين وادي

 نته املتورطني معه    قصى العقوبة عليه وعلى كهأوتوقيع 

أنه ليس اعتذر للسادات قائ  له  متَّى املِسكنيولكن  قبا تعيني الراهب متى بطريركا لأل يفوكان السادات يأمل 

ا أبدبياة بطريرك آخر ولن يعرتم به  يفمتنع اختيار بطريرك الَّتِي  مكان بيث خيال  ذلك قوانني الكنيسةباإ

ة داربتعيني جلنة مخاسـية إ  متَّى املِسكنيبنصيحة  خذو األلسادات بعزل شنودة النصارى واقتنع ا قبا األمن 

     نيشئون الكنيسة كما بدث عهد يوساب الثا

أو  عمـال و األ سـود جمـال السـحر األ   يفسـتعانة هبـم   و ا اكـز النفـوذ بكهنـة الكنيسـة     و مر   وع قة السلطة 

شفا  من املـرض ظهـرت بـوادره عصـر     و الاحلكم  سيكر وتثبيت عدا تخل  من األو الا دعا  بفك السحر 

مل يكن مألوفا لـو ة   الذي مراأل و هو كهلس السادس كثه الرتدد عليه مبنزله    األنباعبد الناصر بيث كان 
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 قبـا  األتبعا حلاجة ممثل  يتأخذ تلك الزيارات الشكل الرمس أنه من املفرتض أنمصر وبكامها    كما  أمور

 ابله رئيس الدولة وليس العكس    النصارى ملق

 
 !!!بقيقية ة ابتسامات و مودَّ( عبد الناصر   و السادس ( كهلس   

تلك الزيارات اختذت شك  بعيدا جدا عن الرمسيات زيارات مباشرة ملنزل احلاكم ومتكـررة ممـا    أنومابدث 

الكـثه عنـها    فـي كان خيالَّتِي  واصر الصحية تعلقت حبالة عبد النالَّتِي  وز عن طبيعتها لغاوضع الكثه من األ

عــرم عنــه اســتخدامه  الــذييــا للتظــاهر بــالقوة    وهــذا مــا فســر علــى اســتعانته بكهلــس الســادس  إع م

 مراض   ع ج األ يفسحر وشعوذة  ساليبأل

مترد على كل و شي ريرابتها عن سابقيه فقد انعزل عن كل  يفهناية   تقل  متَّى املِسكنيوشهدت هناية الراهب 

يا  بالقاهرة واشتاق فيها  سم ثراأل أبدبفي   أقا يرتك بياة الدير و أنالرهبانية    بيث اختار بتَّى  شي 

 سعد عزيز   بفرتة العلمانية قبل ترسيمه راهبا (    
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تشهد ابتفا ت  عادةالَّتِي  و متَّى املِسكنيلرهبنة الراهب  يبوهذا ما يفسر عد  ابتفال الكنيسة باليوبيل الذه

رهبان بكنائسهم وهذا ما و ال با النصارى لكبار اآل قبا األودعوات متأل الصح  تعبها عن مشاركة  نيوهتا

سلك الرهبة وانتـهت بـه احليـاة بعيـدا عـن       يف عاما نيعاش مخس الذي    متَّى املِسكنيمل بدث مع الراهب 

 قبـا  األوا من كبار قيادات كنيسة أصبحت ميذه الذين ى بتَّ أوالنصارى  قبا األوعن بفاوة  ديرةر األأسوا

 ريموضا  أكثررب وأرياث حلياه ريريبة مبرابلها وتفاصيلها وهناية أبدا له    هم عدا ًأكثرالنصارى مبصر و

 
 أعدَّها بنفسِه !!كان قد ( داخل بُفرة  متَّى املِسكنيفن فيها   دُالَّتِي  املقربة

 

 شلحو المطاريد الكنيسة 

بال  ما متَّى املِسكني بييه الروأبمعلمه و إليهاملقربني  أقرببال شنودة الثالث مع  إليهكان هذا ما وصل  إذاو

 قبا األعلى تلميذه شنوده بابا  متَّى املِسكنيمترد  أنو      ريه ال ومن هم دون ذلك من درجات الصحبة 

 ديرةعلى الرهبانية وبياة األبتَّى  مبلل التمرد إىلته ومجاعته للكنيسة القبطية وصل إدارالنصارى وسياستة و 

و ملنافيـة  م اأفعـاهل عـدد لـيس حمـل جتاهـل التوبـة عـن كـل         عـ ن الكهنة و فتح الباب على مصـراعيه إ  أفعالو

رضة على و احملعنصرية و الرتدة عن تعاليم املسيحية    واستنكارهم لتعاليم الكنيسة املبتدعة و املارجة اخل
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   ووصل ببعض منهم حلد التربأ من صحبتهم  قبطي حيبغضا  لكل من هو ريه مسيو العدا  و الالكراهية 

طريــرك للكنيســة املرقصـية    وشــهدت الســنوات  وو يتـه كب  يصــبه البــابوو منا عــرتام مبكانتـه   لشـنودة أو 

رمان بني جمموعة من الكهنة من جهة    وقيـادات الكنيسـة   و احلسترتة و املتراشق ا هتامات املبهمة  خهةاأل

 وعد  اعرتام كل منهما لآلخر     أخرىبزعامة شنودة من جهة 

و ( وكـذلك املعتـزلني للرهبانيـة     تيالكهنـو ردين مـن السـلك   و اجملـ وقائمة املشلوبني   املطـرودين مـن الكنيسـة    

 أكثـر عهـد لـيس ببعيـد مـن      إىلمسـا  كانـت   أة بافلـة ب رافضني لـه قائمـة طويلـ   و التمردين على الو   لشنودة امل

ت ميذه املصاببني  أوعلمني هلا    مجيعهم من زم ئه و املساندين لسياساته و املوالني له و املاملنتمني لكنيسته 

علـى يـده كـل مسومهـا      أيضًـا القبطيـة وجترعـوا معـه و    األمـة مجاعة  أفكارقلوهبم  يفشربوا أله الذين   زمنيو امل

اث طارئة ريامضـة  أبدية املتطرفة    ولكل منهم كانت وقفة مع النفس ابيطت بظروم وجرامالعنصرية اإ

 سبابو األت الظروم التوبة    اختلف إع نريهت من و  اته ومسلكه ودفعته للتمرد على زعيم عصابته و

و لو كـان الـثمن التجريـد مـن مناصـبهم      بتَّى  ريهت جمرى بياهتم وارريمتهم على عصيان تعاليم شنودة الذي

تلك التغهات الطارئة على مسلكهم  أسبابواجتمعوا على كتمان  سبابوصول لعقوبة الشلح    اختلفت األال

تحـدى حلـد مل يسـتطيعوا    و التوبتهم    توقفت هبم اجلـرأة   نإع استوجبت الَّتِي  مأفعاهلعلى  أيضًاتعتيم و ال

وصول بتمردهم حلـد الشـلح   و الم التوبة وطلب املغفرة إع هنفعل ارتكبوه استحق منهم  أيجتاوزه ليعلنوا عن 

 فعالتلك األ يفالنصارى وتورطه  قبا األوعقوبة التجريد من مناصبهم الكهنوتية    وعن مدى ع قتهم ببابا 
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هنايـة لسلسـلة مـن     هـي تطبق على رجال الـدين وتطـوهلم      الَّتِي  درجات العقوبة أقصى هيوعقوبة الشلح 

صرار عليه    وتبدأ العقوبات بفرض و اإشدهتا تبعا لنوعية اجلر  ودرجة ا ستمرار  يفالعقوبات املتدرجة 

ن التناول   عد  متكينه من القيا  بطقوس مدة معينة للصو  ثم املنع من الص ة لفرتة حمددة ثم برمان الكاهن م

 إىلبعـاد  و اإعن منصبه لفـرتة    ثـم النفـي     يقام   ثم عقوبة اإار السبعة اخلاصة هبا ( سرو األالكنيسة 

 أوالشلح وجتريد رجل الكنيسة من مكانته الكهنوتية  أخهًاالعقوبة    و أسبابملدة تتناسب مع  ديرةاأل أبد

ريفالـه و   إوا  العقوبـات عنـدما يرتكـب الكـاهن خطـأ   ميكـن جتـاوزه و         أن أشدّلح من شو الالرهبانية    

ارتكاب فعل  أورتداد عنها    و ا ص به    خطأ جسيم ميس بعقيدة الكنيسة كمخالفة تعاليم املسيحية إ

يسة    ويتم الشـلح  مترد على الو   للكنيسة حلد ا نشقاق عن قياداهتا وخمالفة تعليمات بابا الكن أوفاضح 

 أما لكل درجة دينية حماكمة ختضع هلا    فمحاكمة القس  أنذار للكاهن عدة مرات    كما نبعد توجيه اإ

و من كل حمافظات مصر    ساقفةبتاج لشلحه جلنة من اجملمع املقدس املكون من األ سق و األ    سق األ

النصارى  قبا األم بتصديق على قرار الشلح من بابا راهب يتم حماكمته عن طريق رئيس الدير     ومجيعهال

 منهم من صلوات اجلنازة وطقوس املوتى     ىف    وهناك عقوبة تصل حلد برمان املتو

التجريد  إىلوصلت هبم بد العقوبة الَّتِي  عداد الكهنةإتزايدا وتصاعد يف  خهةوشهدت اخلمسة عشر سنة األ

كان  إنجتريدهم من مكانتهم الكهنوتية و أسبابللكهنة املطرودين و يالفعلالرقم  إع نرريم تكتم الكنيسة عن 

متثـل  الَّتِـي   ويرأس حتريرهـا شـنودة الثالـث بنفسـه     الَّتِي  جملة الكرازة يفئهم أمسامسا  املشلوبني مت نشر أبعض 

شلحهم لتعلق  أسبابئهم وأمسامت التعتيم على الَّتِي   مساه هناك الكثه من األأنإلَّا     يصوت الكنيسة الرمس

ية إجراما جنائية وأهنتوص  ب أنخطهة تصل حلد  أمورارتكاب  يفكنيسة باملشاركة و الكل من هؤ   الكهنة 
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دائمـا يربرهـا شـنودة    الَّتِـي   والشلح من الطرفني من مساهتـا      أسباب   لذا كان التعتيم وتكتم تفاصيلها و

ته    لذا أسرستضر بالكاهن و سبابنشر األ أنالكهنه بقوله :  بدجتريده أل أسباب أنعند توجيه سؤال له 

 العمر والته الذين سيطاردهم ا هتا  طأسرأكش  السر بفاظا على الكاهن و أناهتم بالظلم على  أن أفضل

يستخ  شنودة بالعقول نعم هلذا احلد يستخ  شنودة الثالث  مرلو مت العفو عنهم بعد ذلك (    هلذا األبتَّى 

من ريه  أيضًاجتريد الكهنة بفاظا على مكانتهم السابقة ويرتك للعامة من رعاياهم و أسباببالعقول يرفض ذكر 

احلقيقية  سباببعد من األذهاب بظنوهنم ألو الالتهم الباطلة  إلقا و النصارى اجملال  ط ق الشائعات  قبا األ

 ,    إليهليس عن الذهاب إب   مكر ودها  يعجز 

 أيشائها هذا العدد اهلائل من الكهنة املطرودين و  إنالنصارى على مر العصور منذ  قبا األكنيسة  ومل تشهد

تـاري  املسـيحية علـى     يفا ن    مل يعـرم   إىلعرفـت املسـيحية    أنمنـذ   خـرى من كنائس امللل املسيحية األ

 تلـك العقوبـات املختلفـة و    أسباب تعامل بسرية وكتمان علىو الهذا التعتيم  رضبقا  األ شتَّىاخت م مللها ب

مثلما  تيعاملني بالسلك الكهنوو التجريد من املناصب الكهنوتية لكثه من الرهبان و الوصلت حلد الشلح الَّتِي 

رس القـديم ليوسـاب   و احلـ عـاد كهنـة الكنيسـة    إبو فيبدث بعهد شنودة    بدأها كهلس السادس حبم ت ن

ه ولكن جبرأة ريه أستاذ  وتفوق على دأبريه رجعة واستكملها تلميذه شنوده و إىل ديرةابتجازهم باأل و نيالثا

درجـة   إىلغبا     كم من التعتيم تعـدى ضـغوطات الكنيسـة ووصـل     و التهور و المدروسة مل ينقصها الغشم 

او ت حمـ  أييـة و ع معن التعامل مـع امليـديا اإ   أيضًاالتهديدات واجبار املطاريد على ا بتعاد عن الكنيسة و

الكهنة على قدر كبه من  أناحلقيقية ورا  اجرا ات جتريدهم وطردهم    ويبدو  سبابل نز ق للتصريح باأل

وهـذا مـا ألـزمهم     مـور التعامـل مـع تلـك األ    يفعرفة الواعية حبجـم تلـك التهديـدات وجديـة الكنيسـة      و املالتفهم 
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م حبكـم خـربهتم الطويلـة ومشـاركاهتم     أهنـ  أيضًا مان وس      ويبدوأ هدو  و يفيثارهم ل بتعاد إالصمت و

اجربهم على اختصار املتاعب وجتنب  الذيالتعامل ومعايشة واقع الكنيسة  يفدامت سنوات الَّتِي  وجتارهبم

 قائمة املشلوبني : و منالصدا     

ا سـبق  الكـاهن   أيضًـا  و هـو  سـابقا     إليـه املقـربني   أقرباثون سكرته شنودة ومستشاره وأري باأل •

و سـبيل ا لتحـاق بسـلك الرهبانيـة      يفده و التنازل عن مهاث كبه من  الذي أيضًا و هو للكنيسة املعلقة   

 تييقافـه عـن السـلك الكهنـو    إطارئة ومفاجئة ودون مقـدمات مت   سبابالكنيسة    وأل أهدامعمل خلدمة ال

عن السر وكأن  فصاحرفني ورفض أرياثون اإمت من الط سبابالتعتيم على األ أنغريب و الالصلوات     ةإقامو

عن  فصاحمكانته الكهنوتية كانت  ا و وزرا ثقي  وبسنا فعل شنودة وارابه من هذا الذنب    ورفض اإ

     (سأترك اهلل يدافع عين  سبب جتريده واكتفى بالقول : 

ن الـو   لبابـا الكنيسـة    شـق عـ  و منهر معارض لقوانني الكنيسة املبتدعة أشراهيم عبد السيد إبالقس  •

  ت ميـذه ونشـأ علـى    أخلـ ه كـان مـن   أنـ عاما مضت رريم  11يا لسياسة شنودة خ ل إع ماملهامجني  أكثرو

انقلـب علـى    الـذي  أيضًـا  و هـو  تثبيـت دعائمهـا      يفالقبطية وكان له دور   يستهان به  األمةتعاليم كنيسة 

يا إع مالتصدى  يفقا ت    ورريم جرأته و املن الكتابات كثه م أصدروتعاليم الكنيسة املستحدثة و أفكار

 قبـا  األبابـا   أوامـر  يفالسـبب خمالفتـه    أناحلقيقيـة لتجريـده مل تـذكر    قيـل      سـباب األ أنإلَّـا   لشنودة الثالث

النصارى واعرتافه حلا ت من الط ق ومباركته لزجيات ترفضها الكنيسة      نعرم مدى صحة هذا السبب 

راهيم عبـد  إبـ زواج باركهـا القـس    أوبالـة طـ ق    أييا لكن علـى الواقـع مل يعـرم    إع مذكر ما  ن هذاكا إنو

تتبعهـا  الَّتِـي   عقوبـات و ال سـاليب القـس عـن األ   إفصـاح هـو   مـر األ يفيهـم   السيد   ومل يعلن عنها    ولكن ما
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طات مع من يتم التحقيق معه تصل ضغوا أهناكتفى بوصفها على الَّتِي  ووكهنة الكنائس  آبا حماكمة  يفالكنيسة 

ابتجازه  سـتكمال التحقيـق معـه     ويتم تفتيشه ذاتيا و إليهرريامه على التوقيع خبط يده على التهم املنسوبة إ

ابتما  بقانون  أيدون  تيواجباره على ا بتعاد عن السلك الكهنو إليهوهتديده بفضحه باهتامات باطلة تنسب 

الَّتِي  راهيم عبد السيد عن طبيعة الضغوطاتإبصافه    ومل يفصح نا إإليهنونية يلجأ مرافعات قا أي أوالدولة 

ابتمـال لـبطش    أيمـن   ع  مدى تصل ولكنه كان من الذكا  بيث ابتمى بـاإ  أي إىلمتارسها الكنيسة و  

هنـاك   أنو سـ مة    ويبـد  و ال مـان يا مما يضـمن لـه األ  إع مذائع الصيت ومتواجد  أصبحالكنيسة به بيث 

موافقته على  أومن مباركته للزجيات  إليهالتهم املنسوبه  أنعد من تلك املنسوبة له    بيث أبلشلحه  أسباب

 أوالتزويج  يفتلك املها   إنمل نعرم منها بالة وابدة وعلى فرض صحة هذا ا دعا  فالَّتِي  وبا ت ط ق 

 نائسية    عاده عن وظيفته الكإببشلح الكاهن و هيالتطليق تنت

كشـفتها احلقـائق بيـث بـر  حبياتـه مـن       الَّتِـي   وعـد مـن ذلـك    أب إىلراهيم عبد السيد ذهب إبمع  مرولكن األ

و امتنعت مجيع الكنائس ورفضت استقبال جثمانه  عادي قبطيبضور الصلوات ودخول الكنائس كشخ  

 ه باولون من الساعة السادسةأهلظل طقوس الدينية اخلاصة باملوتى عليه    وو الة الص ة إقامبعد وفاته و

ة الصلوات اجلنائزيـة  إقامللسماح بدخول جثمانه و األرثوذكسيةساعات منتص  الليل مع مجيع الكنائس بتَّى 

بـالرفض وعـد  التصـريح     أمريكـا تواجـده ب  أثنـا  بداها    وتدخل الوسطا  وجا  الرد من شـنودة الثالـث   إب

 قبـا  األموافقـه منـه مبـا فيهـا حمـاو ت مـن ريـه         أياو ت معـه  نتـزا    بالص ة على اجلثمان وفشـلت كـل احملـ   

ه إقامار شنودة على برمانه ميتا من إصر أما النفوذ مجيعها با ت بالفشل  أصحابالنصارى وبتى حماو ت 

 قائمة املطرودين باذن اهلل قيالصلوات على جثمانه    ونستكمل با
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 سـباب ة الصـلوات علـى جثمانـه بعـد موتـه لأل     إقامـ بـر  مـن    الـذي د راهيم عبـد السـيد الوبيـ   إبمل يكن القس 

 غه منطقية    و الالساذجة املذكورة سابقا 

رفضت كل كنائس مصر الص ة على جثمانه مبا فيها املنصورة مسقط الَّتِي  القس دانيال وديع أيضًاولكن هناك 

ربـط كنـائس مصـر ومجيـع      يفنودة جنـح  نظا  شـ  أنعروم و املرأسه بيث تطه التعليمات عرب الكنائس    

و النظـا    يفتواصـل ريايـة   و الشـبكة مـن املتابعـة     يفاكزها داخل وخـارج مصـر   و مرالقبطية  ماكنو األ ديرةاأل

ظـروم  و الالكنـائس   أبـوال ا ط   علـى   أيضًاكل املعلومات من قيادات الكنيسة و لقيتوافق للربط بينها لتال

ث وسائل ا تصا ت أبدتتطور دائما و تأخذ بالَّتِي  واطاهتا داخل وخارج مصر احمليطة هبا ومتابعة كافة نش

 يفية اتبعتها كنيسة شنودة فاقت إداراستخدا  شبكة متكاملة منظمة من التواصل عرب النت    خطط  أيضًاو

ربط بـني  ال خططبتَّى  قنصليات وسفارات مصر باخلارج    بل فاقت أبوالتتبع  يفنظامها وزارة اخلارجية 

 قسا  الشرطة ومكاتب السلطة    أوبتى  يكم احمللو احلالوزرات 

هــذه مــا  مســألة الصــو     يفســبب ا خــت م مــع شــنودة  أنقيــل  ذيو الــدراوس عزيــز أنــالقمــ   •

 جديـد مسـتحدث علـى الكنيسـة     شـي     هل الصـو    سبابذكرهم لأل يفيتعامل هبا الكهنة الَّتِي  السذاجة

 خ م بشأنه يكون هناك بتَّى 

رهبان بل و ال( على القساوسة  تيطرد من السلك الكهنوو اليقصد به التجريد  نيمل يقتصر الشلح   تعبه سريا

 هم و من ساقفةمرتبة األ إىلوصل 
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تفسـهه   يفشـنودة   األنبـا ه اختلـ  مـع   أنـ قيـل   ذيو الالسابق  ميغوريوس أسق  البحث العليرير األنبا •

ه مفسر للكتاب املقـدس  أنشنودة  األنبادس    وعجبا هلذا السبب فلم يعرم عن لبعض فقرات الكتاب املق

قيادية من واقـع منصـبه ولـيس     هيمكانة شنودة  أنعروم و امل    خهل و  األووبتى لو كان فلن يكون األ

وختص   دراية وتواصل كثرو األقد  منه ن األمصحح و  مفسر و  مراجع للتفسهات وريهه الكثه من الرهبا

  يسمح له وقت شنودة و  سنوات الَّتِي  وتفاسه و اللديهم متسع من الوقت للدراسة  ذيو الهذا اجملال  يف

احلكم واعت ئه منصب البابوية بسن  إىلازعات الوصول و منىل وقضاها بني سنوات العلمانية األالَّتِي  عمره كلها

شـنودة مـن    فـي سـلك الرهبانيـة    ويك   يفوا سـنوات طويلـة   سنة ( باملقارنة مبن قبله الـذين مضـ   98صغه   

خيتل   أنالوقت ما حتتاجه تبعيات و و  وطموبات ومسئوليات منصب البابا    لو كان هناك ما يستحق 

ولديهم متسـع   موروا سنوات طويلة متفرريني لتلك األأمضالتفاسه فليكن الرهبان الذين  يفريورريويوس  األنبامع 

  ميلـك مـن تـاري      الـذي بـت فيـه    ولـيس شـنودة     و الجـه اخلـ م   أودال وتفنيـد  و اجلـ اش من الوقت للنقـ 

ستجما  بعيدا عن  و  املنصب    ونستكمل و ا ريه فرتات قليلة   تذكر للزيارات  ديرةالرهبانية وبياة األ

 املشلوبني !!!

من كبار الرهبان وله شهرة كبهة وحمبة  هو و دانيال الرباموس بهم األو مننصيبا من الشلح  أيضًاوكان للرهبان 

ت أصـبح ه ابتعـدت عـن ا رثوذوكسـية و    أفكـار  أنجتريده من منصبه  أسبابالنصارى وقيل من  قبا األمن 

الربوتوستانت    اللهم  أفكارب تييأ أنتصق بديره و الين لراهب اعتزل العامل أالربوتستانتية    من  إىل أقرب

امللـل   أتبـا  خـت   مـع   و ا ر الـدير واتابـت لـه فـرص التواصـل      أسـوا وختطت  إليه تأسندكانت له مها   إذا

     خرىاأل
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 أسبابعد عن الدير دون ذكر أبق  وأو الذي لييليوس الصموئيأجنالقس  •

 شلوح و املام الشامج طرتعليق من مجيع األ أي أو أسبابأي القس ريربيال شربه مل تذكر  •

  أسباب أييق عن مني   تعلأالقس جورجيوس  •

 يقافه و  حتديد للمدة مذكورة إ أسبابالقس ارميا بولس   نسخة مكررة (    •

ثم السماح بعودته  سبابسنة دون ذكر األ 11عاده عن الدير ملدة إبمت جتريده و نيالراهب داود السريا •

سمح بعودة راهب انقطع وطرد ملده تاري  الكنيسة   ت يفقوانني الدير املعروفة  أنغريب و ال أسبابدون  أيضًا

 أيتعـاليم و  أيالقبطية بالة منفردة فـوق   األمةبقليل ولكن قوانني شنودة وكنيسة مجاعة  أكثرأوتزيد عن سنة 

  قانون 

 راشيته رريم متسك رعاياه وشهادهتم له إبقصر عن راشية األإبمونيوس رئيس أ األنبا سق عاد األإب •

مينا هذا كان له خ م كبه جدا  نباو األبراشيته    إرجا وطرده من ج أسق مينا  سق بعاد األإ •

ومل يقر بو ئه له  قبا السبعينات واستمر للثمانييات بيث رفض ا عرتام بشنودة كبابا لأل يفشنوده  األنبامع 

م بد عد  اعرتا إىلخ م شديد تباد  فيها ا هتامات بلهجة وكلمات بادة    وصلت  يفبل ودخل معه 

هـا وعـد  صـ بيته ملنصـب البطريـرك         إقام إذاة الصلوات وأقر ببط هنـا  قاممينا بص بية شنودة إ األنبا

 إنمشابنات قد تثه بوله الزوابع وتؤثر على شعبيته ولكنه ما  أيا بتعاد عن  ثرآ وقتها كان شنودة ببدايته و

مينا       ميل شنودة من الصـرب سـنوات    سق ح باألأطابتَّى  متكن من بسط نفوذه وضمان و   رعاياه له

ئه و معلميـه     أصـدقا ائـه و أببه    وبتى أعدائاقتناص الفرص املناسبة للنيل من ريرميه و  يفولكنه بار  
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 أطمـا  حمبـة      أوو ع قـة  أصـداقة   أيالقبطية ورهباهنـا املتمسـكني هبـا فـوق      األمةكنيسة  هدامو ئه أل

 خيانة الوطن     إىل مربه األ أدَّىلو بتَّى  نتما ا أيها فوق أهدافكنيسته و

ا أصحاهبطبائع  يفبتَّى    الغريبة عن لغتنا ووطننا    وريريبةمساقائمة مطاريد الكنيسة طويلة مملة بافلة باأل

 كثرو األ  املعلنة مساوكنيستهم وزعامتهم وقيادهتم    اكتفينا ببعض مشاهه املشلوبني وريههم الكثه من األ

بدخول الراهب الدير  أنعروم و املظار    نواختفت عن األ ديرةبعدت لألأالَّتِي  ومل تعلن الَّتِي   مسامنها األ

عن وجوده  يو التقصِّه بوالهله عليه وتتبعهم ألأو يه  هيتنت يلموته ومي ده باسم جديد وبالتا أعلنيكون قد 

يقـام ومتـرد   إاحلقيقيـة ورا    سـباب الكنيسة وتبقى األبذكر هذا القدر من املبعدين من  فيمن عدمه    نكت

 واستبعاد وشلح الكهنة    نستعرض بعض منها باذن اهلل

وا توبتـهم واسـتنكارهم   أعلنـ لب املتمردين على سياسة شنودة كانوا من الـذين  أريالشلح ولكن  أسبابتعددت 

دامت قرون طويلة    وانشقاق الَّتِي  القبطيةبادت بعيدا عن قوانني الكنيسة الَّتِي  ولقوانني الكنيسة املبتدعة 

شنودة وتقد  العمر  صوريًايتزعمها الَّتِي  القبطية العنصرية املتطرفة األمةكنيسة مجاعة  أفكارهؤ   الكهنة عن 

م وحماولتهم التكفه عنما أفعاهلم توبتهم عن ع هنإ يساسهو الدافع األ جلاسهم بدنو األإبسهبؤ   الكهنة و

املنحـرم   يهم لسنوات طويلة هلذا الفكر الشيطانأتباععن تعاليمها ب كثهًابق املسيحية وابتعادهم  يففوه اقرت

 رارة وو املزن العميق و احلفز  و المنهم انتابته با ت من القلق  كثهًا إنالقبطية    وقيل  األمةفكر  يفاملتمثل 

ن إبتَّـى   اخلطـورة  يفار واعرتافـات ريايـة   أسـر مرضـه ب ثنـا   أهم تفـوه  أبدثم    وبساس كبه باخلطيئة واإإ

 مرضهم وسكرات املوت     أثنا الكنيسة فرضت براسة مشددة على بعض الرهبان املنشقيني 
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وكهلـس   نييوسـاب الثـا   األنبـا الرهبان القدامى عهد  فيبعاد ونإشرم على أمن هؤ   املشلوبني من  •

دة واذ هلم وارريامهم بالقوة على التزا  الدير وتعريض بياة الكثه منهم البعي ديرةاأل إىلالسادس واخريني ريههم 

 أناعات القوية شالتحريض على سياسة الكنيسة وهناك بعض اإ أوباله حماولة اهلروب  يفللتصفية اجلسدية 

    منهم من تعدى املائة أنزالوا على قيد احلياة وما  نيبعض الرهبان القدامى جدا من عهد يوساب الثا

هم    وادت معايشة هؤ   الكهنة أبد نيالبعض على وجود رهبان معمرين جدا قد يكون يوساب الثا و أكد

تأثر البعض منهم مبسلكهم املخال  عن  إىلاللعنات هبم  إحلاقالسجانني للرهبان املبعدين وخوفهم الشديد من 

معها    لذا  تتنافى أفعالرضني على و احمليمها غه ملتزمني بتعالو الشنودة وباشيته املفتقدين لروح املسيحية 

 يفبقايـا روبانيـات افتقـدوها     ديـرة م زمـة الرهبـان املبعـدين لأل    يفشـنودة ومجاعتـه    أتبـا  وجد السجانني من 

م التمـرد علـى شـنودة وحماولـة التـزا  الكنـائس       إع هنـ متردهم وخروجهم من الدير و إىل أدَّىكنيسة شنودة مما 

كارهة و العنصرية و الهم املشوشة أفكارالنصارى وتصحيح مفاهيمهم وردهم عن  قبا األعايا للتواصل مع الر

ا بعـض الرهبـان املبعـدين    إليهـ    كما بدث ببعض كنائس مصـر القدميـة عنـدما عـاد      قبطيهو ريه ما  لكل

عيد أم على اخلروج ثالشرطة واجربوهم  إىله أتباعتواصل مع رعاياها وجلأ شنودة وو الحماولني التزا  الكنائس 

حتت صمت السلطات على اعتبار  أخرىمرة  ديرةاأل إىلنشقني اجلدد و امل وائلك  من الرهبان املبعدين األ فين

 تلك املنازعات شئون كنائسية داخلية خاصة بالكنيسة   

حلالية ولكن القبطية ا األمةترسي  نفوذ كنيسة  يفكهنة الكنيسة احلالية من كان هلم بصمات قوية  و من •

دعا  وريهها و العن العبادات  كثهًاعدهتم أبللقيا  هبا  إليهمت أسندالَّتِي  سئولياتو املتلك املها   أنوجدوا 

و قات الص ة أوتكون من صلب عملهم وموقعهم واقتطعت الكثه من  أنمن املفرتض  هيالَّتِي  من الروبانيات
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ات ربـ ت وسـفري   يفسية حتيد بالكنيسة بعيدا عن جوهر العقيدة دنيوية وسيا أمورنشغال عنها بو ا صو  ال

طموبـات كنيسـة شـنودة     أنمـع قـوانني الرهبنـة    ووجـدوا      يفاملتنا يع مظهور اإو الومقاب ت ومؤمترات 

 عن ادا  مها  العباده     كثهًاعدهتم أبالدنيوية 

ــة فمنــهم أصــبحاختصاصــاهتم  إنبتــى  ــيم و أســق ت علماني  أســاقفةو مــيللبحــث العل آخــر  أســقالتعل

بدوث كثه  إىل أدَّىبه مبها  الوزارات   ع قة هلا بالعبادات و  بوظيفة رجال الدين    مما أشبتخصصات 

يد بني الكهنة التائبني وكهنة شنودة و التشابك بالقول و الوصلت حلد املشابنات الَّتِي  من ا خت فات الداخلية

قـات اخلاصـة   وصـو  واعتبـار تبديـد الرهبـان لأل    و التغيه مفهو  الصـ ة   إىلورهبانه  وصل بشنودةالَّتِي  و   

يتنافى مع  ما و هو ثواب   و الجر ية ختد  مصامج الكنيسة له نفس األدنيوية وسياس أمور يفة العبادات إقامب

 هو للرب وما هو لقيصر    ما  تفصل بنيالَّتِي  قوا  املسيحية

 أوالعا   أية للرإثار أوبرج  أينفس الوقت وسيلة لتتجنب  يفالكنيسة و أهدامة وهناك شلح صورى خلدم

العا  ملا  منو األخطورة على واقع املسلمني  شدّالسلطة    وهذا النو  من الشلح هو األ أو ع  صدا  مع اإ

 أعمال يفهم عاد بعض الكهنة عن الكنيسة لتورطإبريبا     ظاهره  أيضًايتص  به من مكر ودها  وخدا  و

ة الغرب ضد ثارإ األجنبيةالعمالة  أو س  هتم للفتنة وتطاوهلم على اإإثاراستفزازهتم و لعنصريتهم و أوشائنة 

 أهـدام  أجـل ص مـن  إخ قيادات الكنيسة وعـاملني بـ   إىلاملقربني  أقربالوقت ذاته هم من  يفاملسلمني    و

نظـر كنيسـة شـنودة مـن      يفقيـادهتم    و   وامـر ه منفـذين أل فعاهلم هـذ أوهم ب نيالقبطية بكل تفا األمةكنيسة 

الكنيسة عن  إع ن   ورريم  تيمسائهم بزعم طردهم من السلك الكهنوأ  جنود الرب لقبوهلم بان جترس أخل

ئهم أمسـا تـزج   أنم على تواصل وحمبة مـع قياداهتـا ومتميـزين عـن ريههـم ممـن رفضـوا        أهنإلَّا  معاقبتهم وشلحهم
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و تواصل و المن التقدير  كثهًاجيدون  صوريًاهؤ   املطرودين املشلوبني  أنل املطاريد    كما سج يفيا إع م

 ائهم بالكنائس بتلك احليل اخلادعة    آبوعلم من  ةبرتا  من رعايا الكنيسة الذين هم على درايا 

نيسـة شـنوده ورهبانـه للقيـا      دعم ال ز  من كو ال خي( كل التمويل الس صوريًاجيد هؤ   املشلوبني    أيضًاو

 : صوريًاهؤ   املطاريد  و من    إليهمسندت أالَّتِي  دوارباأل

برامج ثابتـة ممولـة    أصحابقنوات الفضائية وو ال ع  وسائل اإ يف س  مجيع الكهنة املتطاولني على اإ •

امل زمـني   أكثـر   وهـم مـن   يـة   ع موبطانتـه اإ بطـرس  زكريـا   قبطيهرهم الكاهن الأشمن الكنيسة القبطية و

ص إخـ  نفـذين لتعـاليم كنيسـة شـنودة بكـل      و امللقيادات الكنيسة القبطية وعلى قائمة املستقبلني هلم باخلارج 

     يوتفان

ف   أ عمال فنية بالكنائس من مسربيات ولقا ات ونتاجهم شرائط ألإبسبب  صوريًاالكهنة املشلوبني  •

 تطـاول علـى كـل رمـوزه و    و ال ميسـ  ازدرا  الدين اإ شعال الف  وإ ية ويلية الغرض منها مح ت تنصهتسج

مولتها الَّتِي  عمالفقد كانت هناك الكثه من األ سكندريةاث كنيسة حمر  بك باإأبدهلا كانت أوخرها وليس آ

   كنيسة شنودة مبباركته شخصيا هلا 
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املسربية املسيئة  شعبها وزَّ و عَرَضت الَّتِي  و حتاصر الكنيسة –على اليمني  –مجو  املصلني تنطلق من املسجد اجملاور 

  على أقراص مضغوطة 

 
ق املُصلِني بالقنابل املسيلة للدمو  ؛ و  يزال أبطال املسربية اخلبيثة ميارسون بياهتم الطبيعية يف أمانٍ و س   فرِّاألمن يُ

  !! 

   سيدهم وسنا  مجيلئهم جورج أمساالنصارى املعروفني وعلى قائمة  قبا وقا  بالتمثيل خنبة من الفنانني األ
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ة مسـربيات ومتثليـات بـدور    إقامـ الكنيسـة للفنـانني و   ينوتـب  ع ميو اإ ينتاج الفنحمور اإ إنصام فن   ولإل

نتـاج  إاريوهاهتا ومتابعتهم لكل تفاصـيل  عداد سينإ خراجها وإإنتاجها و رام كهنة الكنائس على إشالعبادة و

يه الكنيسة ومولته مب يني اجلنيهات وجد اعرتاضا من بعض الكهنة لعبت عل الذيالفنية    هذا احملور  عمالاأل

تنكر الكذب وتعترب الَّتِي  بد ذاهتا   تتفق وتعاليم املسيحية يف   فو األروايات و الالذين اعتربوا فنون التمثيل 

مسـا   أفرتا ات بادعـا   و ا وامها الكذب قالَّتِي  مرتكبيه آمثني ويستوجب عليهم التوبة ملمارستهم ملهنة التمثيل

يـا ت املريضـة البعيـدة عـن     و اخلا ليست ذاهتـا    إهنوشخصيات و ية ليس هلا وجود وبتى لو وجدت ف

اخليال وكذلك ارتدا  م بس وماكياجات وريهها من لواز  الفن  بيا من وأهنبيث  ليواقع الفعو الاملصداقية 

 سيحية    و امل  يتفق  الذي

 أمـور مربلة من النزاعات حلد اهتا  كنيسة شنودة باخلروج عـن املسـيحية وابتـدا      إىلوا وهؤ   الرهبان وصل

له رريـم  وتصرفات تنكرها املسيحية ومل يأخذ هبا املسيح ورس أفعالفن التمثيل من اخت   و يفمستنكرة ملا 

بات دور العبادة لتلك عهده    ومل يأخذ هبا اس فه من البطاركة ومل يفتحوا سا يوجود فنون املسرح الرومان

سـابات الكنيسـة ودور العبـادة ومتويـل      إىلدخال الفـن  إلباطلة    واعتربوا منهج شنودة باملمارسات الفنية ا

 علمنة الكنيسة وسياستها     إىلالكنيسة له هو اجتاه 
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يف متثيل دور قسيس بفيلم   بسن و مرق  ( و شنودة يرفض ( شنودة    نانيستأذِ( يوس  معاطي   و ( عادل إما    

 ؛  -و هذا   جيوز عندهم  - ألن القس سيخلع م بسه الدينية يف الفيلم و يرتدي ثياب عادية 

 !!! 1118: فيوافق شنودة برتباب شديد ؛  او ليس قسيسًعادي رجل دين مسيحي اريو جلعله نفيتم تعديل السي

بعـد شـنودة   أ صـلية    و ختال  طبيعة وظيفتـهم ومهـامهم األ   أمورانشغال الكهنة ب إىلدعوة  أيضًااعتربوها و

     ديرةاأل إىلهؤ   الكهنة 

وبني من املشلشهر أ يطال برسو  احملروق الذيذا النو  ( ه قيقياحلنوا  الشلح الصورى   ريه أ أخطر أنريه 

ع ن فضائح إهدام الكنيسة بعد أسبيل خدمة  يفقد  نفسه كبش فدا   ذيو السيو  أرهبان دير احملرق ب

جبريدة النبأ  1111يونيو املوافق للعا   11 يفاث املصورة بدرذيلة هبيكل الدير ومت نشر تلك األو الممارساته للزنا 

 املصرية   
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 لعن اهلل من أيقظ الفتنة
 قبا األشعال فتيل الفتنة بني املسلمني و إها السادات هو تعمد كنيسة شنودة ليإانتبه الَّتِي  احملاور أهمأن ريه 

تقـارب وعيـد الفطـر     ذيو ال 1111نوفمرب  3 يفاث اخلانكة أبدبدأها شنودة بالَّتِي  والنصارى منذ بداياهتا 

 أهـل تـنظم بنـا  دور العبـادة اخلاصـة مبلـل      تِـي  الَّ املبارك بيث تعمد شنودة بالتعدى السافر على قوانني الـب د 

رامهـا للعهـود مـع الفـتح     إبالتزمـت هبـا الكنيسـة القبطيـة منـذ      الَّتِـي   ولبيتها مسلمة    أريظل دولة  يفالكتاب 

مـان ونظمـت الع قـة بـني املسـلمني      و األالسـ مة  ملصـر عهـد عمـرو بـن العـاص    عهـود ضـمنت         ميس اإ

 يفالكتاب مما بفظ ا ستقرار بالب د طيلة قرون طويلة    افتتحهـا شـنودة    أهلمن  خرىامللل األ أصحابو

 الذي نييومنها مبا فيها شرو  بنا  دور العبادة العشرة وقوانني اخلط اهلما ؤتربو العهده بنقض كل تلك املواثيق 

    يالعهد العثمان يفصيغت 

لبيتها مسـلمة  أريمنطقة  يفا  كنيسة دون ترخي  شإنستفزاز بيث قا  بو ا بداية لشنودة بفلت بالتحدى  

بياكة املؤامرات (    فخـرج بشـكل    يفيعاز من الكنيسة ضمن خمططها إم بأهناقها   قيل وقا  جمهولون بابر

رهبـان ممـا اسـتفز    و المـن القساوسـة   مظاهره قادها سها على ا قـدا  يتقـد  عـددا     يفوجماهرة بالعدا   ينعل

 سلمني وبدث التصاد     كبهة من امل أعدادًا

تقريـر تضـمن    أصـدر  الـذي  فـي اث بتشكيل جلنة برملانيـة برئاسـة د  مجـال العطي   بدوابتوت احلكومة تلك األ

 سوة باملسلمني    أ  دور العبادة صدار قانون موبد لبناإ يفتوصيات ورريبة الكنيسة 
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كن الكنائس بالنسبة جلماعته متثل مراكز النصارى لدور عبادة ول قبا األباجة  ينالوضع بالنسبة لشنودة   يع

يسـتوجب   الـذي العـدد   فيمنطقة معينـة   يسـتك   أو يالنصارى حب قبا األلو كان عدد بتَّى  اطق نفوذو من

 ة دور عبادة    إقام

ة إقامـ تسـمح ب  أعـداد خاصة هبـا ب  أبيا جتمعات و أماكنقليات الدينية بكل ب د العامل تلتز  األ أنعروم و امل

 بادة هلم    دور ع

لبيتها مسيحية  لتصاقهم بدور أريأن هناك ب د بالصعيد كانت بتَّى  النصارى قبا األعلى  يمر يسروكان األ

باملـدن بيـث كـانوا يسـكنون بـالقرب مـن        قبـا  سكن بـالقرب منـه وكـذلك بالنسـبة لأل    و الالعبادة اخلاص هبم 

 كنيستهم    

ب د حبيث يتم ممارسة و ال بيا األ يفالنصارى على ا نتشار  با قاألولكن شنودة ابتد  خطة ماكرة بث فيها 

 النصارى  قبا األاثنتني من  أوة أسرلو كان املتواجد فيها بتَّى  أماكنشا  الكنائس بإنالضغو  على احلكومة ب

ا ينقطع لَّأ و الكنائس القبطية بكل بقا  مصر أجراستقر   أنالقبطية هو امل وهدم  األمةبالنسبة جلماعة  مراأل

 أنعاد ومسافات معلومة تفصل بينها      يكاد املار أببل يتواصل بتواصل بنا  الكنائس على  األجراسصوت 

     خرىصوات األأتليه بتَّى  بدى الكنائسإجراس أصوات أتغيب عنه 

 و منة من املصلني بل معظمها فارريالَّتِي  والنصارى للكنائس  قبا األبعد من ابتياج أاهلدم بالنسبة لشنودة 

 تخطيط للعدا  وصيارية املؤامرات    وبتى تلكو الالسياسية  موررجال الدين الذين انشغلوا عن العبادة باأل

 عام العدد املوجود    ضمسابتها تتسع أل إنيرتادها مصلني فالَّتِي 
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ى القـاطنني باتسـا  نفـوذ    سـائحني وبتـ  و اليها  الغـرب  إعني وكنائسية ماكرة الغرض منها سحر األسياسة  هي

 مصر    أرضالنصارى وتعدادهم وتواجدهم على  قبا األكنيسة 

مظاهرات  يفالنصارى  قبا األتت مثارها للكنيسة وكانت بدايات حملور انط ق أوكانت بادثة اخلانكة بداية 

بتَّـى   سـادات التصـاعد الرهيـب داخـل وخـارج مصـر عهـد ال       يفت أخـذ الَّتِـي   عال الفـ  إشـ  يفوتفنن كهنتهم 

بـني املسـلمني و    فيبنشـو  عنـ  طـائ    أدَّى ذيو الـ  1181يونيـو   11 يفاختتمت عهده حبادث الزاوية احلمرا  

و جربـا      111قتـي  و  11 مـين متتالية وكانت النتيجة بسـب التقريـر األ   أيا النصارى ملدة ث ث  قبا األ

الب د واصدار قـرار عـزل وتنحيـة شـنودة وحتديـد      ب منو األسرعة بفظ ا ستقرار  إىلبالسادات  أدَّى ذيال

 النطرون    وادي أديرة أبدته بإقام

 شنودة  إىلالتهم املوجه  يفحبيثيات احلكم  أخذمل خيطئ السادات عندما 

 فيواختذ الدين ستارا خي ,متليه عليه قوانني الب د  الذيمال وتنكب عن الطريق املستقيم البابا خيب اآل إن   

حبرا من الـدما    -واضعا بدي  له  طما ه جياهر بتلك األأنو -مصر منها برا   أقبا كل  -ياسية ا سأطماع

سرعة وعلى ريه  أقصىدفع عجلة الفتنة ب يفباذ  قصارى جهده  -اقصاها  إىلتغرق فيها الب د من اقصاها 

خلعه  الذيخرج من ردائه  وبذلك يكون قد -يؤويه ودوله حتميه     بوطنيريه عاب -ارجا  الب د  يفهدى 

 مصر (( أقبا عليه 

   بوطن يؤويه ودولة حتميه    ينعم شنودة ريه عاب

 املهجورة     ماكنو األرابات و اخلاعتاد على بياة الصحارى  الذي و هو وكي  يعبأ
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 األمـة ة ( ورهبـان عصـاب   متَّـى املِسـكني    كهلس السـادس و  ديرةتلميذ ملعلميه من مطاريد األ و هو كي  يعبأ

 نحرفني عن الدين    و املارجني على القانون و اخلالقبطية املتطرفني 

 يومًـا مل يكـن   و هو شنودة تنكب عن الطريق املسقيم وكي  له أنولكن أخطأ السادات وسلطاته عندما ظن 

ة و منحرفـة  بدأها مـع مجاعـة مـن الرهبـان منبـوذة مطـرود      الَّتِي  توجهاته ونزعاته العنصرية يفيعرم ا ستقامة 

     عقائديًا

من املفرتض الَّتِي  اث بكنيسة من املللبدجهل مبجريات األ أوتغافلت عن عمد الَّتِي  أخطأ السادات وسلطاته

اث بالكنيسـة  بـد جاهلـة مبجريـات األ   ناآل إىلزالـت السـلطات    مـا  تكون خاضعة للسيادة املصـرية    و  أن

 يتزعمها شنودة    الَّتِي  القبطية األمةالقبطية وتق  عاجزة ريه مدركة خلطط كنيسة 

 النصارى     قبا األتشنها كنيسة الَّتِي  تهديداتو الزالت السلطات تق  موق  املدافع لصد اهلجو   ما

الَّتِـي   سلمني ومـدى اخلطـورة  و امل س  زالت تلك الدولة العلمانية ريه واعية و  مدركة مبسئولياهتا جتاه اإ ما

 وليس بالدميقراطية و  العلمانية و  ا شرتاكية     س  يته يدين باإلبأريحتيط بشعب 

 يفكان قرار السادات بعزل شنودة وحتجيم نشاطات الكنيسة السياسية ووضع رهباهنا جبميع فئـاهتم ورتبـهم   

لْ يَا أَهْلَ قُ    خترج عن تعاليم املسيحية الَّتِي  مهامهم العبادية يفوفضح نواياهم وبصرهم  قيبجمهم احلقي

مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ  كثهًانْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ إِتُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْبتَّى  الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْ ٍ

 ولكن هذا القرار جا  متأخرا       رِينَمِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً فَ  تَأْسَ عَلَى الْقَوْ ِ الْكَافِ

تعجب بشأن تصرفات شنودة ولكن تلك التصرفات مل تستوقفه ومل يعطى هلا و الما انتاب السادات احلهة  كثهًا

 وقتا واهتماما    
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  مبعـوث الكنيسـة الغـه معلـن (      ريـايل فور عودة السادات من كامب ديفيد مـع بطانتـه وعلـى رأسـهم بطـرس      

 ائيل    إسرملعاهدة الس   مع  هإع نو

و اجملمع املقدس مباركتـه وتأييـده التـا  للتسـوية      أعلنالنصارى بيث  قبا األتلقى السادات تأييدا من كنيسة 

 ائيل    إسرس   مع ال

الربقية برتشيحه  يفالس   وختم هتنئته  جلفيها جهوده الرائعة أل يالسادات ب إىل يشنودة برقية هتان أرسلو

 لسادات لنيل جائزة نوبل للس      ل

ا بفربتها باملعاهدة    مما إع ن 1111مارس  16 يفوفور توقيع السادات  تفاقية الس   نشرت جملة الكرازة 

عداد وفود قبطية لزيارة القـدس  إالنصارى شنوده يدعوه  قبا األبابا  إىلال وفد إرسدفع السادات للمبادرة ب

عقاب اتفاقية الس   أ يفباركتها الكنيسة الَّتِي  وائيل إسرتطبيع مع و اللسياسة الس   تدعيما جلهود السادات 

النصارى للقدس    وكان الرد مبثابة  قبا األه   ميانع من زيارة أنها وعد السادات بيجن بأساسعلى الَّتِي  و

 أوالقـدس   إىلقبطية للحـج  وفود  أي أعدادالنصارى عن  قبا األصاعقة للسادات بيث اعتذر شنودة بابا 

  (  أرى الوقت مناسبا لتنفيذ اقرتابه  ينأنب غ الرئيس إأرجوكم   : السادات  ثيزيارهتا بيث قال ملبعوبتَّى 

وعـدها بقـدو  وفـود    الَّتِي  ائيلإسرع مؤس  مع قيادات ضبرج    و يفوضع هذا الرد املفاجى  السادات 

 ائيل    إسرر جمهودات التطبيع بني مصر وإطا يفس قدو القبطية للحج وزيارة بيت حلم 

ائيل إسربرج مع  يفمباركته للس   ثم وضعه  أعلنشنودة خدعه عندما  أنبرج مل يفهم السادات مغزاه ريه 

     يعاملو ال مييقلوعلى املستوى اإ
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دهتا ونزعاهتم وو ئهم قيا أبوالعن  يملا  بشئون الكنيسة والتحرعن اإعماهم أ الذيجهل السادات وسلطاته 

نفس الوقت رفضه للذهاب  يفائيل وإسروخمططاهتم مل يسعفهم لكش  لغز مباركة شنودة وكنيسته للس   مع 

 حتت السيادة اليهودية     و هي للقدس

فا  الدولة عن مسئولياهتا جتاه دولة ريالبيتـها مسـلمة اعماهـا عـن معرفـة انتمـا  شـنودة وكنيسـته ورهبانـه          إري

 سلة وابدة  يفها وكذلك املسلمني    ا ثنني أعدائتعترب اليهود على قائمة الَّتِي  القبطية املتطرفة األمةجلماعة 

 اليهود ملسئوليتهم عن صلب املسيح وعد  اعرتافهم به    

 بعد املسيحية     س  سلمني املصريني  عتناقهم اإو امل

سلمني  دخاهلم حللبة املصارعة وابكا  املواجهة بينهم و املاليهود مباركة شنودة للس   بني  أنمل يفهم السادات 

رار باملسلمني   وكذلك متويل التيارات ضالصهاينة وطعن املسلمني هبم    و اإ أموالستفادة من و ا رتبح و ال

 الرافضة هلذا التطبيع   متويل من الباطن (    

القبطيـة   األمـة يعتنقـه شـنودة وكهنتـه ورهبـان مجاعـة       الـذي أ مل يعلم السادات وسـلطاته ووزارة داخليتـه املبـد   

 أو  اطعن عـدوك خبنجـره   : قائل و اليدين له شنودة بكل كيانه  الذيشعار و الاملؤسسني لكنيسته    املبدأ 

 بعدو لكما (    

 وتار الفتنةأ
 قبـا  األروج بو اخلـ سـلمني  شابنات مـع امل و املا للفتنة أسباباللعب على وتر افتعال  يفعت كنيسة شنودة أبد

 مسهات ومظاهرات     يفالنصارى 
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تقـان  إخرجوهـا ب أ القبطيـة و  األمـة سيمفونيات من التخطيط وصيارية املؤامرات تفرغ هلا رهبان وكهنة كنيسة 

 ا    أصحاهبتدين الَّتِي  يةجرامولكن تركوا ورائهم بصمات تفضحهم تغافلوا عنها شأن كل العمليات اإ

الـدها  هـذه    بكـل فـرتات      أسـاليب النصارى تلك املظـاهرات ومل يعتـادوا مـن قبـل علـى       قبا ألامل يعرم 

ية من قوة س موعصور عشرهتم مع املسلمني مل يكن هذا املسلك مألوفا و  معروفا    بكل عصور اخل فة اإ

 أعـدا  اكر ملـوا ة  النصـارى هـذا املسـلك اخلبيـث املـ      قبـا  األوضع  وانتصارات وهزائم املسـلمني مل يسـلك   

 مواجهات مع املسلمني  يفزج هبم و العال احلروب شستنصار هبم بتلك احليل املاكرة إو ا اصرهتم و مناملسلمني 

و النصـارى وبـث روح اجلـرأة     قبـا  األاث اخلانكـة لتشـجيع   أبـد خبيـث افتتحـه شـنودة مـع      يمسلك شيطان

 سلمني    و امل س  تطاول على اإال

هم للتصـفية  أكثـر بل وتعـرض   ديرةاأل إىلس فه من الرهبان الذين نفوا أبه  أخذب عن املسيحية مل يمسلك ريري

ــا الكنيســة  ــى  اجلســدية    مســلك مل يألفــه رعاي  نيالنصــارى يوســاب الثــا قبــا األتعــرض بطريــرك  أثنــا بتَّ

 ل ختطام من قبلهم    

كهنـة مـن احلـرس القـديم التـابع      و اللكـثه مـن الرهبـان    تعرض هلا االَّتِي  اث مذحبة دير احملرقأبد أثنا وبتى 

بلغـت  الَّتِـي   والقبطيـة   األمة أتبا على يد الرهبان  1136 إىل 1131للتصفية اجلسدية من عا   نيليوساب الثا

 األمةمت لكنيسة كهلس السيطرة على دير احملرق واخضا  اسيو  لسلطة رهبان مجاعة  الذيمداها ذلك العا  

النصـارى مل خيرجـوا    قبـا  األمتـس  الَّتِـي   يـة جراماث الدموية اإبدتلك األ أثنا بتَّى  الستينيات   القبطية ب

 ب غ السلطات    إبتَّى  رهبان ملصائرهم دون تدخل أومبظاهرات    وتركوا ال

 طيطا وعيا وخت أكثر امظاهرات مسلكً يفالنصارى للمسلمني وخروجهم  قبا األالثمانيات اختذت استفزازات ب
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 القبطية     األمةكنيسة  أهداممنهج مدروس ومعد له بعناية وترتيب ومتوافق مع 

 يكية    مرباخلارج وخاصة بالو يات املتحدة األ قبطيال بيمصر مع مظاهرات اللو يفوتزامنت املظاهرات 

هـا وخضـوعها   باجـة لضـغو  لتثبـت خنوع    أيليسـت بـ   هـي الَّتِـي   كلها متت ملمارسة الضغو  على احلكومة

 لرريبات كنيسة شنودة    

 ريلبية املسلمية ودين اهلل    ماناهتا جتاه األأفالدولة ليست دينية و  يشغلها مسئولياهتا وبفظ 

 دينهم    يفص هلل خ اإبتَّى  أوهم أمورالنصيحة لو ة  يفخ ص و اإعلما  السلطة ليسوا من القوة وبتى 

ص قيـادات  إخـ  يـة وبـني   جرامالقبطية لتعاليمهم الباطلـة اإ  األمةصعاليك ص شنودة وإخ الفجوة واسعة بني 

 سلمني    و امل س  الب د وعلمائها لإل

 ع الغرب    خ فات م يفية س ماإ األمةدفعت الكنيسة بكل قوهتا للزج ب

     بيغرو ال كييمررهاب املسلمني وترسي  مفهو  البعبع األبذلت الكنيسة اجلهد إ

 يف األمـة  أعـدا  ندسـني مـن   و املستعداد للمنافقني و ا العربية عن اجلهاد  األمةمصر قلب  يفل املسلمني وتغاف

 املسلمني     انيوبني ظهر س  ديار اإ

الكثه  شي رهاب املسلمني وختويفهم    وليس بالإ يفون نهم الذين يتفن األمة أعدا  أصبحضا  ووانقلبت األ

 سلمني    و امل س  تافات املعادية لإلو اهل   فقط باملظاهرت 

 وان حبكومة مصر وعلمائها وشعبها املسلم    و اهلهلذا احلد وصل الضع  

النصـارى   قبـا  األالنصـارى منعطفـا خطـها بيـث ريلفـت عمليـات        قبـا  األوبالتسعينيات اختذت مسـهات  

صـاق التـهم زورا وافـرتا ا    إل نيسـة و بعاد الشبهات عـن الك مظاهرات إ يفالنصارى  قبا األية خبروج جراماإ
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ية    سـ م وبـني التيـارات اإ   ينعلت العدا  بني السلطة الكارهـة للحكـم الـدي   أشية وبذلك س مبالعناصر اإ

 ية لدى الغرب س موعملت على تشويه صورة التيارات اإ

  قرقاص بيأبادثة  -

صقت و الو قرقاص أببدى الكنائس بإللص ة بتأديتهم  أثنا قبطيا  16من  أكثرراح ضحيته  الذيبصعيد مصر 

 أننشقني عن الكنيسـة  و املالكهنة املشلوبني  أبدأكد فيه  ذيو الية    إس مالتهمة زورا وهبتانا بتيارات 

القبطية  اجلناح املسـلح منـهم (    األمةفراد تابعني لسفابني أبعلم الكنيسة وختطيطها وقا  هبا تلك اجملزرة متت 

قفته عن أوذارات وإنالعقيدة الكاثوليكية    ووجهت له الكنيسة عدة  إىلحتول  الذيالكهنة  دأبللتخل  من 

 قبـا  األيـؤثر علـى بعـض     أنها واستطا  أفكارالعمل هبا ولكنه استمر على رفضه ملنهج الكنيسة وارتد عن 

هـذا احلـادث املؤسـ      إىل دَّىأممـا   األرثوذكسيةالنصارى وكان يقيم هلم الص ة بطريقة خمالفة للعقيدة القبطية 

منفعة من اختصاص كنيسة بـذاهتا صـغهة فقـهة     نييني ليس هلم صامج و  أدإس مألصق زورا وهبتانا ب الذي

 واضحة     أسبابوار قرى الصعيد بالقتل دون أريبدى إ يفبروادها 

 بادثة الكشح  -

بالصـعيد كمخـازن    ديـرة و األلعبـادة القبطيـة   تمويه بشأن اسـتخدا  بعـض دور ا  و الللتغطية  ااختذت ستارً يتال

دور ووظيفة كهنة الكنائس   جيب  أناملعروم  و منبيازهتم هلا     يفتور  بعض الكهنة الَّتِي  ول سلحة 

صـدا    إىليشتعل  مرباأل إذايتسلح باسلحة نارية    و أن حيخيرج عن مها  العبادة و  يصح لراهب مسي أن

عن تفتيش الكنائس  يالعا  العامل أيرهاهبم بالرإ ية باملظاهرات ومنة ويتم منع اجلهات األمفتعل تضيع فيه احلقيق

    مورذخائر منها    ومت التعتيم على جمريات األو الا سلحة  إخراجو ديرةو األ
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 س  القتل العلين ملن يدخل يف اإ -

أ  ما زالوا يعذبوهنا يف أبد أديرهتم الرهيبة ؛ و من  كانوا قتلوها إذا  يُعرم الَّتِي  و أبرزهم   وفا  قُسطنطني (

قُتل فيها الشابُ املسلم   أمحد ص ح مرشدي ( بعدما تـزوج مـن فتـاة    الَّتِي  بعدها شهرة تلك احلادثة األخهة

    ميـان تعـود يف الكفـر بعـد إذ ذاقـتِ اإ     أنها   مريم عاط  ( و أجنبت منه بنتًـا و رفضـت   إس مأعلنت 

للنظر يف هذه احلادثة لـيس القتـل ألن هـذا ديـدهنم مـع مـن ُيسـلم و لكنـه القتـل العلـين بالسـ ح اآليل و             اللَّافت

 اهلروب املخطَّط له جيدًا شأن العصابات املسلَّحة جيِّدة التدريب !!

 بوادث ومسهات قبطية  -

 يفعقاب نشر تفاصيل أت يف بدثالَّتِي  ها مثل تلكأهدافتوقيت تناسب وبعض نواياها و يفشعلتها الكنيسة أ

تضمنت صـورا فاضـحة لـه     ذيو الكبار رهبان دير احملرق باسيو   أبد قيجريدة النبأ خاصة بربسو  احملر

 ولكنيسة اونوايا  أهدامبعيدا عن  يالعا  العامل أيمسهات ومظاهرات شغلت الر يفالنصارى  قبا األوخرج 

ستوجبت فضيحة هبذا احلجم مهدت هلا الكنيسـة واعـدت هلـا بـل     االَّتِي  وعد من تلك الفضيحة أب هيالَّتِي 

 ودفعت بالشريط جلريدة النبا لنشره    

اخلاصة  ماكنبكامهات وخاصة باأل ديرةالغربا  من اخرتاق األ أبدمكانية إه من الصعوبات البالغة أنعروم و امل

املبيت  أبدهتا ورهباهنا وبظر على دارإموضوعة حتت الرقابة الشديدة من خ ل  ديرةاأل أنبالرهبان    بل 

ممارسات  إخفا راهب  أي   كما من الصعب على  مرينكش  األ أنسراديبها وبجراهتا دون  يف فيالتخ أو

 ة الدير    إدارايته دون علم قلَّ إىلمن الغربا   أيدخال إ أوعني الرهبان أله عن 
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مسـتنقع ديـر      يفقد يعرض بياته للخطر ويزج بنفسه ر الدير سواالغريب املخرتق أل إنبدث ذلك فما  إذاو

 واره    أرييعلم مداخله وخمارجه و

مارست معه تلك الفضيحة واجتاه الصور وقرهبا الَّتِي  سيدةو الالتقا  الصور مت بعلم الكاهن  أن إىلافة ضباإ

بـل علـى    ويبشكل عف رازها لوجه الكاهن بوضوح يؤكد ذلك    مل تكن الصور ووضع الشريطإب وزواياها و

 سيتخذه الكاهن     الذيوضع و الادراك باملكان 

النصـارى بـاملهجر    قبـا  األتظاهرة قبطية يسار  شنودة وباشيته با ختفا     ويشتعل  أيفور  أنعلو  و امل

 خباطره     خذو األ بيريضبا وتنشط رب ت كهنة الكنيسة خارج مصر لتهدئة اللو

عال شوعلم الكنيسة إ إعدادالنغمات وتوزيع لألدوار مبكر ودها     الشريط مت ب يفسيمفونية رائعة وجتانس 

 توقيت يتناسب ونوايا الكنيسة    يفاملظاهرات 

 بعض الثمار احلالية لسياسة التغافل احلكومي ؛  إلَّا  الق قل و ا ضطرابات ما هي و هذه

يف خمتلـ  عواصـم العـامل نظمهـا      د لهاهـا النـاس   تعدَّت بـدود الـب  جمموعة من ا بتجاجات العلنية  هذه و 

املهجر للحصول على املزيد و املزيد من ا متيازات داخل الب د عرب الضغط اخلارجي باسم املواطنة و  أقبا 

 برية العقيدة و بقوق اإنسان  
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قسيس  أيضًاو شارك  -اهلولندى   الربملان أعضا بد أ -جول ستيفانوس فورديوند  فيها هولندا شارك أقبا مسهة ملنظمة 

 هولندى: 

   1118يونيو  11 :ولندا ه

 

 
 شخ  تكلم خ هلا مايك عازر :  111من  أكثرشارك فيها  كياألمري قبطيمظاهرة ابتجاجية للتجمع ال

  1118يونيو  11 :الو يات املتحدة  –كاليفورنيا 
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   1118ونيو ي 11 :فرنسا  –باريس مسهة ضمت املئات  : 

 
 –ثينا أأثناسيوس بنني ، و القس مرق  ناشد ، و األب بنا من الكنيسة السريانية يف: معهم قبطي  9111مسهة من 

   1118يونيو  11 :اليونان 

 
 :القبطية شمامسة ورئيس اهليئة القبطية األسرتالية وعدد من كبار رجال اجلالية و الألنبا دانييل وبعض الكهنة تظاهرة ل

   1118 يوليو 1:  أسرتاليا – نيسيد
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   1118يوليو  1 :كندا  -أوتاوا  :  قبا وقفة ابتجاجية جملموعة من األ

 
   1118يوليو  11 :أما  مبنى األوبرا بالعاصمة  -النمسا مسهة ابتجاجية : 

 
سابة  أما  –باريس  -فرنسا من رؤسا  الدول املختلفه  :  11مسهة ثانية أثنا  انعقاد احتاد اليورو متوسطي و أما  

   1118يوليو  16الباستيل: 
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 األب كيث رودرك ، كيعضا  من الكنيسة ا ثيوبية و رجل الدين األمريأىل إافة ضباإ قبا مسهة شارك فيها مئات األ

 -ما  البيت األبيض أ الدوىل( : حي التضامن املسي Christian Solidarity Internationalرئيس منظمة 

   1118يوليو  13  :واشنطن 

 : يكنيسة شنودة ه اتلعبهالَّتِي  رادواأل أخطرمن  أنريه 

 يوا  اخلارجني عن القانون إ

من رعاياها وتقديم كافة املساعدات هلم  خفـائهم عـن عيـون العدالـة ومحايتـهم مـن تتبـع السـلطات هلـم حلـني           

 جنـائى و  مـر كـان األ  إذامساعدهتم للهروب خارج الب د أوالقضية     يف  من البت ا نتها أواسقا  احلكم 

ئيات إبصـا لـيس عليـه ريبـار    مـن      قـي يبدو ريريبا لكنه واقع بقي مر   األ جلعقوبات طويلة األ إىل أدَّى

 أنرريم  قبطي هناك سجون خالية من وجود أنبني نز ئها    بل ميكن القول  اأقباطًوقلما جتد  نادرًاالسجون 

 م يني     3من  أكثرتعتادهم 

ى انتبـاههم    وبسـب   لـ عحوذ ومل يسـت  مرية يعلمون تلك احلقيقة ومل يشغلهم هذا األمنعاملني باجلهات األو ال

     مليون 11تعدادهم  أنالنصارى املبالل فيها فهم يدعون  قبا األتقديرات 
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 قبا األ أنالنصارى بالسجون املصرية    رمبا يتوهم الكثه  قبا األيراجع نسبة تواجد  أنميكن للمتشككيني 

نايات    و اجلنح و اجلاملدينة الفاضلة    معصومني ليس هلم ع قة باملخالفات القانونية  ينالنصارى من مواط

ا بالسجون جتد نسبة من مواطنيه أنتزا  رعاياها وو ئهم لقوانينها  بد و الدولة بالعامل مهما كانت مثاليتها  أيب

ختلو من وجود السجون هبا مهما كانت درجـة رقيهـا وتقـدمها     رض     يوجد جمتمع و  دولة على وجه األ

 الـذي النصـارى   قبا األقية    ومهما كان قلة عدد سكاهنا    فقط جمتمع خ ونقاوة افرادها ومثاليتهم األ

يدعون كما  قبطيمليون  11ئيات كنيستهم صاإبم يني هو فقط املنزه عن الطبائع البشرية    بسب  3تعدى 

 عقوبات   و العاصى و املمنزهني عن اخلطايا  رضالنصارى م ئكة ميشون على األ قبا األمن مليون  11   

نسـبة خمالفـة    إنالنصارى فـ  قبا األمن واقع معايشة وخمالطة بعض  أيضًاقضايا وو المن واقع حماضر الشرطة 

شـنودة   األنبابتَّى  نسبة كبهة طالت هياملالية  بوالو األخاصة مبا يتعلق باملسائل النصارى للقانون  قبا األ

نزا  بول ممتلكات خاصة بورثة  يفتناولتها الصح  الَّتِي  والقبطية  سربدى األإالقضايا املرفوعة ضده من  يف

هناك بعض  أيضًاصح     وتفاصيل القضية بال إع نتداركتها الكنيسة بعد الَّتِي  والنصارى  قبا األ أبد

 عن عمد وبدون     أقبا تور  هبا الَّتِي  احلوادث اجلنائية

 وتظاهرون هبا    يالَّتِي  التعام ت يفثالية و املالنصارى للمسلمني  قبا األيظهر هبا الَّتِي  وعلى عكس الصورة

النصـارى   قبـا  األاخل فات بني  إنطة فم عائلة وابدة مرتابأهنذهان املسلمني وخميلتهم على أ يفرمسوها الَّتِي 

 بال وكراهية وخالية من حمبة  أسوأع قات بينهم على و الة الوابدة   ميكن وص  مداها    سروبتى باأل
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حلد القتل     كثهًاوصلت الَّتِي  تلك احلقيقة عن بشاعة الع قات بينهم عيمصر عن قرب ي أقبا من يعرم 

وابدة ختت  مبصامج كنيستهم ونفوذها بيث جنوا من مساندهتم هلـا الكـثه    مأهدافقط هم اجتمعوا على 

 كاهلا أشستفادة املادية بكل و ا ماية و احل موالو األمن ا متيازات 

 بيز التنفيذ     إىلما خترج  نادرًا قضايا وو الراق احملاضر أوالنصارى  تتعدى  قبا األدائما خمالفات وهتم 

البنـوك   أبـد بل ونشرت الصح  قضايا بعضهم    موظ  ب إليهمتهم املوجه و الئهم أمساب ا ملاإ وممن اتيح يل

نشرت فيه  الذيفور دفع كفاله كبهة مبقياس ذاك الوقت  ىفاختلس مبلغا كبها من املال من عدة سنوات واخت

 وعني    كندا رريم وجود امسه على قائمة املمن إىلبه يسافر  إذاجنيه    و آ مالقضية مخسة 

ورريـم ذلـك مت    يباصدار شيكات بدون رصيد منذ سـنوات وصـدر ضـده بكـم رييـا      يفواخر تاجر تور  

 نه اآلإنـ عليـه    وقيـل     ده واقاربـه يـرتددون  أوحلـني سـقو  احلكـم وكانـت زوجتـه و      ديـرة اخفائه بـبعض األ 

 روبية    وبدى الدول األإمتواجد ب

 م خبارج الب د    أهن أيضًاوقيل  ةاجلنا إخفا راق ورثة ومت أوت عب ب يف أقبا قضايا تزوير تور  هبا 

النصـارى خيفـون مواعيـد     قبـا  األعاملني ومستثمرين مبجـال السـيابة    وكـثه مـن      أقبا وقضايا خاصة ب

ــارج مصــر    ــوظــروم ســفرهم خل ــون  و ال ــهم   يعلن ــون   أي إىلبعض من ــدول يتوجه ــال ــا  اإليه ــادرهتم  إلَّ ــد مغ بع

القبطية  ماكنو األالبعيدة  ديرةمساندة ومحاية الكنيسة لرعاياها واخفائهم باأل أمرالب د     واستقرارهم بتلك

مساعدهتا هلم للهروب خارج الب د جبوازات سفر مزورة  أيضًاالنصارى    و قبا األوسط  يفشائع ومعروم 

 ة خارج الب د    مهمة عمل تابعة للكنيس يفم أهن  و وظائ  رجال دين ورهبان وعلى أمسارمسيا ب
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يـا قـد تتعـدى جمـال رعايـا      أمنتـورطني  و املاخلـارجني عـن القـانون     إخفا  يفتكون تلك املمارسات  أناخلطورة 

 قبـا  األتتعلـق مبصـاحلها    وهـذا ا بتمـال ريـه مسـتبعد عـن فئـة حتكـم كنيسـة            أهـدام الكنيسة خلدمة 

تكون عن روح املسيحية    بل و  متت ما  عدبأ أطما سياسية وتتعلق ب أهدامالنصارى بتوجهات ونوايا و

 هلا بصلة    

ب السادات عندما فضح نوايا وخمططات زعيم تلك الكنيسة وتفنيده للتـهم املوجـه لشـنودة رريـم بجبـه      أصا

النصارى الذين   يكنون له  قبا األاعاته ملشاعر مواطنيه من و مرلكثه منها رمبا من واقع منصبه كرئيس دوله 

  يتت كاآلأعلنالَّتِي  وو  حمبه  و   أي

نذ تولية منصب البابا له نصـه  البابا شنودة عمد م إنالقضية املذكورة ف يفوبسب تقرير هيئة مفوضى الدولة 

 : يتكاآل

 للخطر  عيس   ا جتماو الأو  : تعريض الوبدة الوطنية 

 ثانيا : احلض على كراهية النظا  القائم 

 ه أهدافلسياسية على منصب البطريرك واستغ له الدين لتحقيق فا  الصبغة اإضثالثا : 

 ة ثاررابعا : اإ

هـذا احملـور    يفسـكوت علـى ممارسـتها وخاصـة     و البتاج لوقفة جادة حتد مـن نفـوذ تلـك الكنيسـة         مراأل

ب د وخاصة دور راكز القبطية داخل وخارج الو امل ديرةاأل يفيوائها هلم إحبمايتها للخارجني عن القانون و اخلاص

بالفعـل بـدأت مـع بكـم شـنودة لكنيسـة       الَّتِي  وصائب بالب د    و املالعبادة سوم يؤدى ملزيد من الفوضى 

 ذكرت بالتفصيل سابقا    سبابجاه  عن تلك املمارسات أل أوالقبطية وريفلة النظا  متعمدا  األمةمجاعة 
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بوجـوب العمـل جبـد     خـهة الفـرتة األ  يف سـي الكنائ النصـارى وخاصـة   قبـا  األوهناك اعتقاد سـائد بـني جمتمـع    

وتوبـد جنـود    عيوبسرعة وتكثي  اجلهود لتوسيع نفوذ كنيسة الرب العظيمة    وترسي  مفهو  العمل اجلما

 يا سرا  بتهيئة الكنيسة ل ستعداد  ستقبال األجل اإأرهبان من و الالرب   رعايا الكنيسة ( ملؤازرة الكهنة 

الَّتِي  اث املأساويةبدفربا بكل األ األجراسشماتة مبصائبهم وقر  و اللنهايتها  خرىامللل األ خهة    ودفعاأل

 امتازوا عنهم     قاموا عليهم البينة وأ سلمني على بد سوا  وكأهنم و املب مير هبا الغر

ام طــراد كــل األإمــد يفعوا أبــدم أهنــاث رريــم بــدمعــزل عــن جمريــات تلــك األ يفالنصــارى  قبــا األووقــوم 

اث عن طريق عم  هم ونفوذ بدركني لكثه من األو احملام طررتب  جبميع األو التضر با خر الَّتِي  باملعلومات

ث الوسائل أبدب خذو األالتخطيط  يفتناريم وتناسق بار   يفيعمل  ذيو الارج و اخلالداخل  يف قبطيال بياللو

 للتواصل السريع    

اخلمـس   يفالنصـارى   قبـا  األل الصـدامات مـع املسـلمني وجتـاوز مظـاهرات      وهذا ما يفسر زيادة معـدل افتعـا  

 ية    منعلى اجلهات األبتَّى  عددها وشدهتا وجرأهتا يفاحلدود لكل  خهةسنوات األ

و  فكارو األبالب د لعد  معرفتهم حبقيقة و  ات تلك الكنيسة ورعاياها  مناأل يلمل يفهم مغزاه مسئو مروهذا األ

 حتكمها    الَّتِي  تعاليمال

و اث مضت وجتديد دوافعها بدالكنيسة أل إبيا احلقيقية ورا   سبابدراك األإعجز السلطات على  أيضًاو

 :عال الف     مثل شإ خهةالفرتة األ يفجديدة ودفعها  أسباببحث عن ال

  من عا  على أكثرد مر ه كان قأنشعلت املظاهرات رريم أدفعت هبا الكنيسة والَّتِي  واث وفا  قسطنطني أبد

 ها    إس م
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 اث شريط كنيسة حمر  بك    أبدوكذلك 

مصيبة    تزامن ليس حمل صـدفة   أوالنصارى بدوث كارثة  قبا األورا  كل زوبعة يتزعمها  أنشاهد و ال

 وبتاج لدراسة ووقفة وحتليل    

بعـض الـب د    يفجديدة هلا خاصـة  نشا  مراكز إ يفهو برص كنيسة شنودة على التوسع  موراأل يفما  أخطرو

واعتماد ميزانيات ضخمة هلا    هم نذير شؤ  على تلك الب د ملا حتمله تلك  حتديدًا خهةالفرتة األ يفالعربية 

     قبطيهو ريه ما  الفئة الضالة من بقد وضغينة وكراهية لكل

 
مبباركة امللك   عبد اهلل الثاني ( :  الكبه يف مدينة   مادبا ( باألردنأنطونيوس بجر األساس لدير القديس ( يضع شنودة   

1111   
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رئيس دولة آل هنيان ( خليفة بن زايد   ؛ و يف الصورة مع  يف اخلليجقبطية أرثوذكسية أول كاتدرائية  يفتتح  ( شنودة   

   1111إبريل 11:  !!! اإمارات و باكم أبو ظيب املُترب  بأرض الكاتدرائية

تعددة الوجوه و املللعمالة املزدوجة  كنائس القبطية باخلارج تعمل كمؤسساتو الكل تلك املراكز  أنعروم و امل

     أهوال يفزج هبم و البلوا هبا  أرضام املعادية بكل طروخدا  كل األ

فسـهم  أنذين يعتـربون  و الـ ارج و اخلـ الكنيسة متتلك الكثه من املعلومات مـن خـ ل رعاياهـا العـاملني بالـداخل      

     سبيل خدمة كنيستهم يفجنودا للرب ويبذلون كل ما استطاعوا 

 هم مافيا واسعة النفوذ    

كثه من املها  خلدمـة كنيسـتهم وتوسـيع     إليهموكل  الذيم جنود للرب أهنص شديد مبفهو  إخ يعمل اعضائها ب

القبطية  األمةجديد يعمل بشعار مجاعة  يع   قبطإها    ساعدها ابتدا  أعدائنيل من و النفوذها وسلطاهنا 

 والمل على األواملقا  األ يفاملاكر اخلبيث يعتمد  ع  بعدو لكما (    فهذا اإ أوالقائل   اطعن عدوك خبنجره 

مضلل يعمـل   إع      ولكنه  س  العمل ضد اإ ع  متويله    ظاهر هذا اإ يفروبا أوو أمريكاالغربية من 
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الريبة  إليهتتطرق  أنكن بعد عن الشبهات و  ميأأنه باملصامج الغربية على اعتبار  أيضًاازدواجية تضر  بنفاق و

 شك   و ال

و رتد عن التعاليم املسيحية و املعقيدة سوية  أياملنحرم عن  ميجراهذا الفكر املريض املتطرم العنصرى اإ

ل برعاياها وباد واملقا  األ يفالنصارى أضر  قبا األالقبطية كنيسة  األمةبكم به كهنة ورهبان مجاعة  ذيال

    هبم بعيدا عن املسيحية

و نفاق و الديعة و اخلدها  و الكر و املصامج الدنيوية و املهو فكر ضال مضل مضلل اشرتى حمبة رعاياه باملال 

 التعامل     يفزدواجية وتعدد الوجوه ا 

يكونـوا عـن تعاليمـه ووصـاياه         عـد مـا  أبهو فكر ارتدى كهنته قنا  زائ  خاد  متسحوا فيه باملسيح وهـم  

تظاهر مبا ليس و النفاق و الدا  و اخلصدق بالكذب و السا ة    و املعروم باإالبغض    استبدلوا احملبة ب

 فيهم و  بنواياهم    

 ومكروا هبم     إليهمن أبسائهم وبغضوا كل من أببعادوا 

 كهنة ورهبان تفيض اعينهم قذى ومكر ودها  وخشب    

 ربز شياطينهم من عيوهنم    ت

م الشيطانية بسحرهم أفعاهلالنصارى فابت رائحتهم الكريهة امللوثة ب قبا األيسة كهنة ورهبان وزعامات لكن

مـن   املسـاملني وا منـها  و أخرجـ ا كنـائس للعبـادة   أهنـ من املفـرتض   أماكن إىلاللعني    جلبوا شياطينهم  سوداأل

 ريه رجعة     إىلجماهل الصحارى  يفرهباهنم وكهنتهم ومكروا هبم وروعوهم وعزلوهم بعيدا 
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و يـوا  العصـابات   إهم وأوكـار للرذيلـة و  أعـدائ تنكيـل ب و التعذيب و ال فيسجون ومعتق ت للن إىل ديرةبولوا األ

 ارجني على القانون واختذوها مناطق نفوذ    و اخلاربني اهل

دنـة لتوسـيع   األفمنازعات  بتكار عشـرات املئـات مـن     يفدخل الرهبان الزاهدين بقضاياهم سابات احملاكم 

     ديرةهم واماراهتم املسماة باألممالك

 زل اهلل هبا من سلطان    أنرهبانية جديدة ابتدعوها ما 

 باطلة زادهتم رهقا وطغيانا     أخرىدامت قرون بقوانني الَّتِي  استبدلوا تعاليم كنيستهم

 رضمللل بكل بقا  األصائب بعباد اهلل وخلقه من كل او املبة وتربصوا الدوائر و احملافرريوا كنيستهم من الرمحة 

    عليهم دائرة السو  وريضب اهلل    

مصـائب   يفشـماتة  و الؤامرات و املـ نفوذ وبياكـة اخلطـط   و السلطان و البحث عن املال و التفرريوا للسياسة 

 قوا العبادات وتقوى اهلل جانبا    و البزاهنم أفربا ب األجراسعباد اهلل وقر  

صـحابة رسـول اهلل    وائـل رهبان مـع الفـاحتني األ  و الس فهم من القساوسة أأبرمها  الَّتِي واثيقو املا العهود نقضو

 جزاهم اهلل خها     س  الذين شرفونا بفتح مصر بنور اإ مجيعًاصلى اهلل عليه وسلم رضوان اهلل عليهم 

دامت قرون طويلـة  تِي الَّ فسهم افتتحوا كنيستهم الباطلة بنقض تعاليمها وقوانينهاأنوملا   ينقضوها وقد بدأوا ب

وجماهل  ديرةقوهم سو  العذاب باألأذاو مجيعًاوخالفوها وباربوا كهنتها ورهباهنا وبرسها القديم ونكلوا هبم 

  النصارى بالصحارى   قبا األ
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لك اخللق وقد خانوا عهودهم مع مسـيحيتهم وخـالفوا كـل تعـاليم املسـيح      ذين هلم أ و منعهود كي  بفظون ال

عنصـرية  و الكراهيـة  و السـس مـن الـبغض    أطمسوا احملبة وشيدوا كنيستهم الزائفة الواهنة على  ووصاياه   

 متع احلياه واختاروا رضا الرب كما يدعون     يف  تليق بكهنة ورهبان زهدوا  أطما وطموبات و

ة شكال مشوهة بغيضة للنفس تستوجب ا سـتعاذ أتهم من مسيحيتهم ومسختهم على أخرج أطما و أهدام

و منافع دنيوية وكنوز يأكلها الرتاب  أجلباهلل من شرورهم عند رؤيتهم    تركوا ملكوت السما  وقصورها من 

 دود    ال

عرفوا بقيقة كنيستهم وقياداهتا وهم الذين نشئوا وترعرعوا  أنالنصارى من املسئولية بعد  قبا األ ينلن يستث

نسـيان  و الاجلهالـة   يوأدهى مل تنشر ولكنها ليست يف ط أخطرعلم حبقائق أآزروها وساندوها وهم  عليها و

    

افتضحت نوايا وخطط ومؤامرات كنيستهم و رهباهنا وزعاماهتا  أنرعايا الكنيسة من املسئولية بعد  ينلن يستث

  قدامىائهم ورهباهنم الآبالواهنة الواهية وما فعلوه ب

ورهبان وقساوسة الكنيسة  نيالنصارى يوساب الثا  قبااألفتح ملفات بابا  إعادة النصارى  قبا األعلى  -

ظامل   متوت وستظل و امل   قد يكون مات الكثه منهم ولكن احلقوق  كثهًاالذين ظلموا  ناآل إىلعهده وقبله و 

يــة أبــق و أوىل جرامم اإأفعـاهل دعـواهتم ولعنــاهتم ت بقكـم    هــم ومصــائب وكهنـة كنيســتكم العنصــرية و   

نوا أبسـ نوا عشـرتكم و أبسائكم للغدر باملسلمني الذين آبشحنها بكم الَّتِي  ناتكم اهلائجةباهتماماتكم وشح

 بكم الظن طيلة قرون طويلة مضت    
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الَّتِـي   و نهـم عليهـا اآل  الَّتِـي   استبدال تلـك الصـورة البشـعة    عادة يبذلوا اجلهد إ أنالنصارى  قبا األعلى  -

بتَّى  عدوهم عن جوهر املسيحيةأبوكهنة السو  الذين  با رديئة آل فكارأهم ملناهج باطلة وأتباعا بإليهوصلوا 

مثل لكل طوائـ  وملـل املسـيحية    انتزعـت كنيسـتهم املبتدعـة احملبـة مـن نفوسـهم وقلـوهبم            أسوأوا أصبح

رتب  مبصائب و الونسخت منهم صور مشوهة بغيضة وشخصيات ريه سوية باقدة باسدة مولعة بالشماتة 

 األمـة هم قبل عهد كنيسة أجداداتص  به الَّتِي  ثقةو اللفة و األشخصيات فقدت مسات املودة     اآلخرين

 القبطية   شخصيات فقدت مسيحيتها    

 أنالتعامـل معهـم    علـيهم     يففقـدها املسـلمون   الَّتِي  يبذلوا اجلهد ليعيدوا الثقة أنالنصارى  قبا األعلى  -

الَّتِـي   همأفكـار م ونوايـاهم اخلبيثـة ومسـو     أفعـاهل شك وريبـة وبيطـة مـن    ت حمل أصبحالَّتِي  وضاعهمأيبدلوا 

 هم املريبة عن تعاليم املسيح    أساليبرضعوها من كهنة كنيستهم املرتدين خببثهم و

تعـام هتم مـع اطبـائهم     يفنوا الظـن هبـم   أبسـ يقـروا بفضـل املسـلمني علـيهم الـذين       أنالنصارى  قبا األعلى -

سان وبسن بأن يقابلوا اإالنصارى وهم يدعون املسيحية  قبا األصداقتهم      يليق بوجتارهم وجههتم و

 شعال الف     إ وقيعة وو الالظن بالغدر 

م أبواهلم وأمواهليغرتوا بلَّا أ النصارى احملدثني قبا األغنى من و الالنعم  ثيوبدي عمالجيب على رجال األ -

  يقرها شر  و  قانون و  دين و   أساليبل مجعهم للمال الردى  امللعون بدرجة بفض 181تبدلت الَّتِي  املادية

م بتمويلهم لكنيستهم من ارباح مصـانع اخلمـور   أهنهامهم متصورين أواب مهم و يفيتمادوا  أنخلق      يصح 

يشـيدوا   أنم عام ت الربوية ميكن هلو املدعارة و التاجرة بسيابة قرى الفحش و امل موالوعمليات ريسيل األ

  على باطل فهو باطل  ينب م وكنيستهم    ماأمواهلمحيد عن  ينكنيسة عظيمة يرضى عنها الرب    اهلل ري
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الكفرة امللعونني وتغنيتم وافتخرتمت  جداد  الفراعنة وتسميتم هبا وابتكرمت كل مهاث هؤ   األأمساابتفظتم ب-

النصارى كان يطلق على قدما  املصريني (     قبا األظ وفضلتم قبطيتكم على مسيحيتكم   لف إليهمبالو   

يلكم يقر بكفرهم وشركهم ولعنة اهلل عليهم    ولكن مكرا وخبثا اكتسبتوه مـن  إجنكم مبعتقداهتم فميانليس إ

يني    تغنيـتم  صـل الورثة الشرعيني هلا وسـكاهنا األ  فسكمأنمصر وجتعلوا من  أرضكهنة كنيستكم لتحتكروا 

هم    أرضوا هلل رب العاملني وتسلبوهم مكانتهم وسيادهتم على أسلمتنتزعوا بقوق املصريني الذين بالفراعنة ل

لعنات    هم ومجاعة امتكم إلَّا     لن يزيدكم الو   لفراعينكم إليهمئهم وانتسبوا أمساسموا بتافعلوا ما شئتم 

 يئا سلمني شو امل س  القبطية نذير شؤ  لكم وعليكم    لن تضروا اإ

 سـباب خيرجـوا عـن هـذا الصـمت املـذمو  ويعلنـوا صـرابة األ        أنرهبـان املشـلوبني   و الجيب على الكهنة  -

   الساكت عن احلق شيطان أخرس    يكفيهم فخرا  تيعادهم عن السلك الكهنوإباحلقيقية ورا  شلحهم و

 إعـ ن ين و  قانون    جيب عليهم منكرة   يقرها د أفعاللو كان ماضيهم يدينهم ببتَّى  توبتهم ع نية إع ن

عدوا قهرا وظلما أبو كثهًاعاصروها و نالت رهبان وكهنة ظلموا بتَّى  أوشاركوا فيها الَّتِي  اثبدو األاحلقائق 

 القبطية     األمةمجاعة  أقبا وعدوانا جملاهل بكمها الطغاه الغادرين 

 أوائــلالقــدامى ب ديــرةطالــت رهبــان األ جــرا اإو اث وصــلت حلــد القتـل  أبــديكشــفوا القنــا  عــن  أنو  بـد  

النصـارى   قبـا  األالقبطيـة ومتكينـهم مـن بكـم كنيسـة       األمـة الستينيات وقبلها حلسم النزاعات لصامج رهبان 

اث دير احملرق بالستينيات وبعض أبدها و منعهد قريب     إىلزالت حتدث ما  الَّتِي ووبسط نفوذهم عليها 

 ا    نيو املبسوهاج  ديرةاأل
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فـرتة و ئهـم    يفقلـوهبم   يفشـربوه  أ الذيرهبان املشلوبني على سياسة املكر و اليظل هؤ   الكهنة  أن  جيب 

 بعد اعتزاهلم     أيضًاالقبطية املبتدعة و األمةلنعاليم كنيسة 

قرار باحلقائق اإ يضًاأتوبة عنها وو القرار بالذنوب تزال املفاسد    اإدها  مع نية التوبة واعو ال  جيتمع املكر 

طمـس احلقـائق    يفسلبية و الدا  و اخلتقرتن باملكر  أنار البغيضة وفضحها   ميكن سروكش  النقاب عن األ

 هاد    شو األعلى رؤس العباد  موريصربوا باحلقائق خها من افتضاح األ أنتعتيم    و الوسياسة الكتمان 

 ريدر هبم     أوه ك  أواب يتملكهم اخلوم من عق أن  يليق برجال دين 

 م كما يدعون    إمياهنصدق  إنخيشوه  أن أبقاهلل 

عـاملني مبنـهج وعقيـدة    و التعـددة الوجـوة   و املاملهجر    زعما  عصابات العمالة املزدوجة  أقبا زعامات  -

من جهد  بعدو لكم (    احملرضني بكل ما استطاعوا أوالقبطية   اطعن عدوك خبنجره  األمةرهبان كنيسة 

 سلمني    و امل س  للزج بالغرب للصدا  مع اإ

 نصر ولكن بيوهتم من زجاج بل أوهن من بيت العنكبوت    و الم النجاح أعماهلرمبا ظاهر 

    سـ   ملفاهتم خزى وعار وعمالة قبيحة وكراهية مللل ب د املهجر وكنائسها وعدا  هلـا يفـوق عـدائهم لإل   

م وتارخيهم أفعاهلوجهالة ب ميتأويهم ومتوهلم على عالَّتِي  ة الب دأجهزبتَّى  الام ططرومكر وخديعة بكل األ

 املخزى    

ارج و اخلـ الـداخل   يفا أديرهتـ ها ودهاليز كنائسها وأدراج يفراقها اخلفية أوالنصارى و قبا األوثائق كنيسة  -

 ار    سرالكثه من األ ويحت
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سـبيل لنجـاة كنيسـتهم القبطيـة     و العلـيهم   ينواجـب وفـرض ديـ    كش  عنها من قبل كهنتها املشلوبني هوو ال

سط التعـاليم  أبحتكمها بتعاليم متطرفة عنصرية باطلة منحرفة عن الَّتِي  ورعاياها من مستنقع تلك الفئة الضالة

 املسيحية    

يم لتصحيح مفاه اضعافًألقبطية الباطلة عليكم بذل اجلهد ا األمةمثلما بذلتم اجلهد قدميا لرتسي  دعائم كنيسة 

 القبطية     األمةتلك الفئة الضالة رهبان مجاعة  أفكاريديكم مسو  وأالنخا  على بتَّى  جترعوا أجيال

 وبعد   

 وفرض عليهم     يناملسلمني مبا بدث بديارهم واجب دي عيو
     هالكو املاث بوهلم هو درب من دروب اجلنب بدتجاهل جملريات األو الهل و اجلغفلة و ال

 وما البوسنة عنا ببعيد    

ة كنيسة حتكمها فئة ضالة باقـدة  رادصادمات خنضع إو املليس باسم الوبدة الوطنية الزائفة واجتناب الف  

     قبطيهو ريه ما  وكل خرىسلمني وكل امللل املسيحية األو امل س  عنصرية كارهة لإل

ية سـ م ريـه مؤمتنـة علـى ب دهـا اإ     ميـان خاوية من اإجبانة خانعة  أخرىالعنق وسياسات  ليس بسياسة يلّ

 راضينا    أعلى  س  سيادة اإ يفنفر  
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   1118 :يُحيِّيه ( واقِفًا  مجال مبارك  و ( جالِسًا شنودة   

و فتحها السل  الصامج  أننا بعد أرضعلى  س  هنني اإ أنمحلها لنا اهلل الَّتِي  مانةو  بفظ األ ميانليس من اإ

مل يلد ومل يولد ومل يكن  الذيالصمد  بدهلل الوابد األ س  اإ إىلالشرك  و منالنور  إىلونا من الظلمات أخرج

     أبدله كفوا 

ميكنوا دين اهلل على  أنوعزته و س  بنعمة اإ وائلالصحابة األاهلل تعاىل على أيدي ا يعزن أنزى و اخلمن العار 

ة وجننب خوفا من شرذمة من الصعاليك املرتزقة مانخنون تلك األ ثم س  اإ إىلنا مصر ويشرفونا با نتما  أرض

فئة  أهدام أجلو  ات من و اله تعدد الوجوو املالعميل املزدوج  بيباخلارج    هذا اللو قبطيال بيتسمى باللو

 منحرفة متطرفة ضالة حتكم كنيسته القبطية    

ونفـوذ مجاعـة قبطيـة ضـالة مـن سـحرة        أهـدام و أهوا خنضع لعربدة وأن و  الو   لدين اهلل  ميانليس من اإ

     بِرُ بَيْثُ أَتَىإِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَابِرٍ وَ َ يُفْلِحُ السَّا وكهنة كنيسة ضلوا وأضلوا السبيل 

ضـلوا  أالكتاب ضـلوا و  أهلرادة فئة من ن ميتثلوا إأ س  فاضل محاة اإوعلمائنا األ امنابُكَّعار علينا وعلى 

     وَ َ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَ َ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ضل سبي  أ السبيل  بتمائهم مبن هم ألعن و
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القدير طيلة  يبعزة اهلل العل عاليةس فنا أرفعها  أنبعد  س  ننكس بأيدينا راية اإ أنلف  ليس باسم اجتناب ا

ومسمع ى أوشوارعها على مر س  طافت ديار اإالَّتِي  هل الض ل برفع صلباهنمنسمح أل أنقرنا مضت و 19

 ؛ كل املسلمني 

 َرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا  قَتَلُوهُ وَمَا  صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا املَسِيحَ عِيسَى ابْنَ م

     الظَّنِّ وَمَا  قَتَلُوهُ يَقِيناً أتبا فِيهِ لَفِي شَكٍٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِ َّ 

 

 
   1/1/1118 : بعيد املي د قبا و األرئيس الوزرا  وشي  األزهر و زقزوق و كمال الشاذيل يهنئون شنودة 

 الكتاب بكل ما فيه خمالفة وتكـذيب و  أهلفاسد من و املف  ال أهلالصمت على جماهرة  هيالفتنة احلقيقية 

 ستع   على املسلمني    و ا ه وبدياره أرضعلى  س  ازدرا  اإ

متـبجح   إعـ   تتجرأ تلك الفئة املسعورة من كهنة كنائس مستحدثة بتعاليم مبتدعـة باطلـة و   أنالفتنة احلقيقية 

 أعدا اصرة و منالوسائل  شتَّىيذائهم بإ رار هبم وضو اإدينها  يف س  اإ أجيال أمةمضل مبني على فتنة  ويري

 مؤازرهتم بعلمنا وباعيننا وعلى مرمى البصر     و س  اإ

ننا أنا وحنـط مـن شـ   إسـ م فسـنا و  أنهنني  أننا مصر به أرضعز أ و س  عزنا اهلل باإأ  يليق بنا وحنن الذين 

  وَ َ تَهِنُوا وَ َ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ األَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنيَ  ؛    ستس و ا وان و اهلهلذا احلد من اخلزى 
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 هُ للَّهِ مَا   َ  يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّـ وَ َ تَهِنُوا فِي ابْتِغَا ِ القَوْ ِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ا

 وسبحان اهلل        عَلِيماً بَكِيماً

بردودهم الوقحة على  ع  دب وهم املتبجحون على النت وبوسائل اإو األمتهم الصمت ألزو خرستهم احلقائق أ

هم فهم أمورسط من ذلك بكثه ويكفيهم هذا القدر من افتضاح أب أمور يفكل من تناول احلديث عن كنيستهم 

 سرد املزيد     إىلوليسوا حباجة  ا واجهة بقيقتهم الغربأهون وأوهن وأجنب من م

دهى أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم و أفسدت عليهم خمططاهتم ونواياهم وما ابتفظ به أأخرستهم امرأة من 

     أمرو

     اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَ مد هلل القائل و احل

 قبـا  األحتكـم كنيسـة   الَّتِـي   عقائـديًا تلـك الفئـة املنحرفـة     يوأمـان  أطمـا  مـن  يتطلب وقفـة جـادة للحـد     مراأل

 النصارى مبصر   

ومل تكن  س  اروها بنور اإأناملؤمنني من السل  الصامج الذين شرفوها و  أيديت لرهبا على أسلمالَّتِي  ومصر

 جديد     ميإس تعرم عنه شيئا لن نستعصى على فتح 

   وركعت وسجدت  أبدمل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا  الذيالصمد  بدهلل الوابد األت أسلمالَّتِي  مصر

 11من  أكثروهبا  نقرنا لن تستعصى اآل 19هلل الوابد القهار وبده   شريك له ومل يكن هبا مسلم وابدا من 

 مليون مسلم    

  اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِهٌ بِالْعِبَادِفَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى  

 ْنَةً لِلْقَوْ ِ الظَّالِمِنيَعَلَى اللٍّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا  َ تَجْعَلْنَا فِت  
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 ُرَبَّنَا   َ  تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاريْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ احلَكِيم  

 ن حممدا عبده ورسوله أشهد أاهلل وبده   شريك له وإلَّا  اله و  أكرب و اهللمد هلل و احلباهلل إلَّا  قيوما توفي

   احلمد هلل رب العاملني نأوآخر دعوانا 

 :تنسيق  و  روابط  و  ب  صور ألليكرتوني الكتاب من ا النسخة األصلية لتحميل 

http://www.islamway.com/index.php?iw_s=esc&lang=1&id=1806&target=1 
http://alsalafway.com/media/books/files/alomma%20alqiptia.rar 

http://www.saaid.net/book/9/2583.rar 
http://www.tafsir.org/vb/attachment.php?attachmentid=1032&d=1188331
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 ة مَّمُلحَقَات مُهِ

 ( :1مُلحق رقم  

 التيار ا نق بي يف الكنيسة املصرية    إىل أين؟

 للكاتب :

 بامت حممد
1/1/1118 

 الو يات املتحدة  معهد هُدسُن الصهيوني ( ب يف 1118يوليو  18يو  ألقاها  اليت( األنبا توماس   ن علق على حماضرة الكثه ممَّ

، وتناقلت وسائل اإع   نصها على نطاق واسع، طالب الكنيسة بأن توضح موقفها وخترج عن صمتها املعتاد يف مثل تلك 

يسة عن بالة الصمت املعتاد ألن احلا ت والبعض استغرب موقفها الصامت؛ وبقيقة فإنه يف أبسن األبوال لن خترج الكن

 ما قاله األنبا إمنا ميثل بالة فكرية لدى الكثه من أقطاب الكنيسة وهم يرددونه باستمرار  

 
   - اخللفية و على املِنرب و يظهر شعار املعهد يف –( معهد هُدسُن   ة يُلقي حماضرته العُنصرية من منرب يَّوصِأسق  القُ( األنبا نوماس   

http://www.shareah.com/index.php?/authors/view/id/114/s/1/
http://www.shareah.com/index.php?/authors/view/id/114/s/1/
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  بد لألقبا  أن خيرجوا من   قائ :  ( األقبا  متحدون  كاهن الكنيسة املعلقة يصرح ملوقع ( القم  مرق  عزيز   ا مثلًف 

   ( الصمت الرهيب الذي يعيشون فيه؛ بتى يعرم اجلميع أن األقبا  هم أصل هذه الب د

   ( بقائق تارخيية   نبا:ي بأن ما قاله األوكيل اجمللس امللِ( ثروت باسيلي   وبنحوه يصرح   

 وكذا قالت املطرانية يف معرض الدفا  عن أسقفها  

بذورها قادة الكنيسة وهم بعد شباب منذ أكثر من نص  قرن من  وما   يعرفه هؤ   الكتاب هو أن تلك األفكار قد بثَّ

وعزله من   يوساب الثاني ( م الروبي الزمان، تلك البذور اليت محلت بعضهم على القيا  باختطام بطريرك الكنيسة وباباه

 منصبه بقوة الس ح، 

ثم بدأت تنمو تلك البذور مع مرور الوقت وأطعموا منها الكثه من املسيحيني فأمثرت لنا شجرة الكراهية والتعصب اليت 

، وتلك اليت ترفض الوطن وتتحال  مع الشيطان تلك التحالفات اليت ظهرت وهم يدعون شارون لدخول مصر يف تظاهراهتم

 تظهر يف مقو ت ودعاوى من يسمون أنفسهم بأقبا  املهجر  

؟ ويف الوقت الذي  الكم على أنه احلقيقة التارخيية مل يكن صحيحً اهُنَّفهل ميكن للكنسية أن خترج وتقول ألتباعها ما لقَّ  

 وات احلكما   يتسابق فيه قادهتا يف عرض أطروباهتم املتشددة واملتطرفة جندها تزوي وخترس أص

ريمط من قبل املؤسسة الدينية بتى ، فلقد عاني الكثه وأُ(  ى املسكنيمتَّ  وأقرب مثال على ذلك ما بدث مع األب 

 ، ويقول يف مذكراته وهو يصور صراعه مع الفريق السابق : به  ًاواستهزا سخريةً ( متى املسكون  وصفوه بـ 

فكنت أزداد عجبا   ،  موضع تساؤل مستمر من املسيحيني وكأنه أمر يؤذيهموالعجيب أن صداقيت وبيب للمسلمني كان   

       (   وريهة فأبدثهم عن أصالة الوعي املسيحي أنه وعي إنساني قبل كل شي 

ريه أني كنت   ،  ولكين كنت أبذل جهدا يف إزابة احلواجز اليت حتجزني عن املسلمني ألهنا بواجز موروثة ومتبادلة  ويقول: 

   هـا (  فليس هلا أصل عرقي عنصري قط  ،  تش  يوما بعد يو  أهنا بواجز مصطنعة وليست أصيلةأك
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 ؛ ومن ثَمَ خترج علينا تلك األفكار العبثية إ  أن تلك النزعة العنصرية هي اليت تشكل أفكار أولئك الذين باتوا قادة للكنسية

فإن كان ذلك بقا فنحن املسلمني  - أي مسلمني -ئًا آخر ؛ من كون املصريني قد تعرضوا ل ضطهاد بتى أصبحوا شي

 ،  ، فإهنا قضيتنا   قضيتكم وحنن راضون بإس منا ومتساحمون فيما جرى ألس فنا أبناؤهم وهم أجدادنا حنن

ا ؟!! إذً ؛ فمَن الذي منحكم صَكّ النيابة لتتحدثوا بامسهم ا بأننا مل نقم بعمل توكيل ألبد ليتحدث بامسناحنيطكم علمً و

    ليلتفت املصريون املسيحيون ملشاكلهم أفضل هلم

، وهم ينفون (  املدنية   و( احلداثة   و( املواطنة   وتزداد تلك العبثية عندما خيرجون علينا بعد هذا يتحدثون عن   

أيطام  :   كما يف حلن ؛ ففي القديم نفوا اجلنسية عن املصريني ريه املسيحيني من أجل قسطنطني اجلنسية عن ريه املسيحي

 الذي يصلون به يف عيد الصليب واليو  ينفون اجلنسية عن املسلمني   (أن نى أسخاى 

،  ، أو يطالب بدولة مدنية بديثة(  املواطنة    يؤمن يف سريرته مبا يتحدث به عن  إن من تربى على تلك األقوال املتطرفة  

    أو أي مكان أخر، فإن دولته لن ختتل  عن دولة حماكم التفتيش و لو بدث و قبض على مقاليد األمور يف مصر،

صلى اهلل  -الذي أشاد فيه بالنيب «  حممد الرسالة والرسول »من أجل كتابه ( نظمي لوقا   وأنظر إىل ما جرى للدكتور   

لبابا شنودة يف عا  أي ا -املستشار الصحفي للبابا شنودة أنه اصطد  ( جرجس بلمي عازر   فقد ذكر  -عليه وسلم 

نائب رئيس الوزرا  وقتها بسبب كتاب أصدره الدكتور نظمي لوقا   وعندما ( كمال رمزي استينو   بالدكتور  -  1119

على  -الكاتبة صويف عبد اهلل -يف الكنيسة ودارت أرملته ( لوقا  ينظم  أصبح البطريرك برَّ  الص ة علي جثمان 

    الكنائس دون فائدة

  ( عتمة العقول وضيقها واحنصارها يف أفق شخصي ورؤية ضيقة  وهو يتحدث عن: ( ى املسكني متَّ  لألب  ونعود  

بل   أخرج عن الواقع   ،  العامل كله من صرا  العقائد الدينية متاما كما عاني من صرا  األبزاب السياسية ىلقد عان ويقول:

يين هو منشأ سياسي دويل ولكن مصر بنو  ممتاز عانت من ك  الصراعني و  ا بينما أقول إن منشأ الصرا  العقائدي الدكثهً

    (   تزال تعاني
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ستخدموا يف صرا  سياسي دويل لعلهم يظفروا ببعض املكاسب فتلك إذا احلقيقة وهي أن هؤ   قد رضوا بأن يُ  

    وا متيازات بتى وإن جا ت على بساب الوطن

 ، 1111، وقد ظهرت بوادره يف مظاهرات اخلانكة عا     بعد أن متكن ذلك التيار من الكنيسةن الفتنة الطائفية ما ظهرت إإ

، و  ريه ذلك مما بلو للبعض أن يردده تزويرًا  ، و  أموال البرتول اخلليجي ففي ذلك الوقت مل تكن هناك مجاعات إس مية

    للحقيقة وتزييفًا للتاري 

ا تفتح جدًمُ ا وفالكل بتاج إيل قائد أمني جدً  ،  أدركت أنه   فرق بني العلم والسياسية والدينو   :( ى املسكني متَّ  يقول 

     كما بتاج إيل تلميذ   يبيع عقله لكل مناد أو جيري ورا  القطيع ليدخل أية بظهة  ،  اوبر جدً

ا كان أو زعيما مدرسً  -   يعرض الزعيم رأيه وكان ألعن ما واجهت يف اختباراتي ومشاهداتي يف أيا  شبابي هو رؤييت كي 

، وكي  يبيع الشباب عقوهلم ونفوسهم بسذاجة عن محاس وإخ ص   علي من يتبعه فيستعبده  -  دينيا أو أمني مدارس أبد

شخصيات تافهة ر هبا وأهنا سارت ورا  رِّومبضي األيا  تكتش  األجيال أنه قد ريُ  ،  ا هلذه الثقةا أهلًوثقة ملن هم ليسوا أبدً

   ( اهـ  هذه هي مصيبة هذا اجليل    أضلتهم الطريق وأفقدهتم الرؤية الصحيحة

 فهل يفيق هذا اجليل من املسيحيني قبل فوات األوان ويند  و ت بني مند ؟  

 : -بتصَرُّم  و إضافة يسهة  –املصدر 

http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/1430/ 

 ( :1مُلحق رقم  

 مَسِيحِيُّو ب دنا ليسوا مصريني أص  

 للكاتب :

http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/1430/
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 بامت حممد
11/11/1118 

، وحماولة ختطي احلواجز، ويف هذه احملاولة يصبح التاري   ات العرقية والدينية واملذهبية يف العامل عادة ما تتميز بالقلقاألقلي

 ؛ ألهنا تعني على ا نتصام من ذلك التاري    ا، ويتم اختيار األسطورة بديلًا للحقيقةعبئًا، والتخل  منه ضروري 

؛ إذ مل تستطع  ، بل تقو  باستصنا  التاري  وتزييفه إقامة احلجج على صدق دعواها ويف ظل ذلك السياق   تتعثر فقط يف

، وأيضًا  ا يوقعها يف التناقض العلمي والتارخيي، ممَّ تطويعه خلدمتها ليصبح جز ًا من قواعد لعبة سياسية هتدم للهيمنة

 التناقض مع دعاويها الفكرية 

  ، فمن جهة حتديد هويته اختار لنفسه نسبة  ر اآلن بأزمة نفسية برجة ومعقدة، مي و  خيفى أن اجملتمع املسيحي املصري

، معتمدًا قرا ة  ، أقامها على فكرة أسطورية تزعم اخت م األصل العرقي بني املسيحيني واملسلمني(  إجيه ( أو  إجيي 

صر تزاوجوا مع أعداد كبهة من سكان مصر ، وبعد فتحهم مل تارخيية مفادها أن املسلمني هم أبفاد الغزاة العرب املتوبشني

 ، باإضافة إىل حتول جز  آخر من املسيحيني إىل اإس   بسبب عجزهم عن دفع اجلزية   املسيحيني

، والذين  ، بتى ختل  إىل أن سكان مصر احلاليني من مسيحيني هم السكان األصليون للب د وهكذا تستمر تلك الرؤية

، بينما   يتمتع مسلمو مصر  ، أصحاب احلضارة الفرعونية عرقية إىل املصريني القدما  ( شوائب  ي أتعود أصوهلم بدون 

    بسبب اخت طهم ( النسب العريق  هبذا 

، كما زينت هلم األساطه أن  ، وك   عن شعب مصر يف ماضيه وباضره ومتضي األسطورة بتى تصور القو  أنفسهم

 ، كما تزين هلم اليو  أعدادًا وأبوالًا وأهوالًا، ليس هلا واقع إ  يف أذهاهنم اعتقاد اليو شعب مصر كان على ما هم عليه من 

  

 ؟  ؟ وما هي طبيعة اجلغرافيا السكانية ملصر يف ذلك الزمان فما هي احلقيقة

http://www.shareah.com/index.php?/authors/view/id/114/s/1/
http://www.shareah.com/index.php?/authors/view/id/114/s/1/
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 كم كان عدد املصريني بني الفتح اإس مي؟ 

 نقا  العنصر

، فقد  ي ب دنا يف دعواهم؛ إ  أهنا   ختد  مسيحيِّ ضها ديني ا وبضاري ا، ورف على الرريم من عنصرية الفكرة وسخافتها

، فلم يكن كل من كان يعيش يف مصر قبل دخول اإس   من أصل  اختلط املصريون بشعوب شتى من املناطق اجملاورة هلم

 ،  فرعوني

، باإضافة إىل  ان من اإريريق واليهود، وأريلبهم ك فسكان مصر كانوا عبارة عن خليط من أجناس وأديان وأعراق عدة

 أعداد من آسيا الصغرى، وكذلك العرب 

: كل رجل يص  نفسه هبذا الوص ، و  بس بشي  ما يربطه  أعين باملصري   : ( ربالد حممد شفيق ريُ  يقول املؤرخ 

 تكوين مصر عرب العصور » ] األمر(بشعب آخر، و  يعرم وطنًا له ريه هذا الوطن، مهما كان أس فه ريربا  عن مصر يف واقع 

     [ 11ص  املصدر السابق : ]  ( ، ومَن إليهم من الغربا  ، واليهود اإريريق :   ثم يقول يف بيانه لألس م ،   [ 19ص  : «

 «  ق  181-116 » ( أبسماتيك الثاني  اإريريق كانوا يعملون كمرتزقة يف جيش  ، و يؤكد ذلك ما هو ثابت من كون اليهود

، وقد عُرم  (1   ، ذوو أصول ليبية ، الذين كان أبسماتيك ينتمي إليهم إىل أن ملوك األسرة السادسة والعشرين ، إضافةً

   ( حلجرا صا  اوي؛ نسبة إىل عصرهم بالعصر الصَّ

ر؛ ل شتغال ، كانوا يشجعون األجانب على القدو  إىل مص :  ملوك العصر الصاوي أن( مصطفى عبد العليم  د   ويذكر 

  ( 1  بالتجارة واجلندية(

«  ق   111»( الغزو الفارسي   ، موقفًا سلبي ا من املصريني بني  ، الذين كانوا يتمتعون بتما  احلرية وقد وق  أولئك اليهود

وابتفوا به  ،(  اإسكندربـ   ، وأما اإريريق فقد رببوا  ( 6 ، وكذلك بني شاركوا يف إمخاد ثورة املصريني ضد الفرس هلا

، ولذا مل يقبلوا الديانة املسيحية اليت جا هتم على  ؛ مما أورير صدور املصريني ضدهم « ق  661 »بال دخوله ملصر عا  

    يد املبشرين اليهود واليونان
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وعلى ،  (9   ( ، خاصة املقدونيني وما أن دخل اإسكندر األكرب مصر؛ بتى برص على فتح أبواهبا للمهاجرين اإريريق  

    الرريم من قصر الفرتة اليت قضاها مبصر، إ  أهنا بولت مصر إىل فلك احلضارة اإريريقية

، من بعده بإنشا  مدينة جديدة يف صعيد مصر؛ ليوطن فيها اجلنود املسربني املقدونيني  « ق  611 » ( بطليموس  ثم قا  

؛ لكي تكون مركزًا لنشر احلضارة اهليلينية  هذه املدينة ،     وقد أقا  مبحافظة سوهاج( املنشأة       ومكاهنا اآلن 

   ( 1 يف قلب مصر

،  ، يقو  بالتوطن يف الب د ؛ فقد كان اجلندي بعد أن يقضي بوايل ربع قرن يف اخلدمة وقد فعل الرومان نفس األمر أيضًا

 نوني كان يتم بعد ا نتها  من اخلدمة باجليش  ، إ  أن ا عرتام القا ، ورمبا الزواج أيضًا يف أثنا  اخلدمة وشرا  األراضي

، وأنه اخنفض يف بعض  ، كان هبا ما يزيد على اثنني وعشرين أل  جندي(  أوكتافيانوس  وعندما تعلم أن مصر يف عهد 

 أولئك اجلنود الغربا  الذين استوطنوا مصر على مدار أل  عا ؟!  ؛ فلك أن تتخيل كمّ أل  11أل  و 13األوقات إىل 

   ( 3 عا  احلكم البيزنطي  611 و  ، عا  تقريبًا من بكم الرومان 611،  عا  من بكم البطاملة 611

، يعود الفضل يف إنشائها إىل  ؛ وهي مينا  على البحر األمحر أن قبائل عربية كانت تعيش يف برنيقى :  (  بيللينى  ويذكر 

    ، كانت تعد مدينة عربية(  ط  قفمن أن مدينة  ( سرتابون  ، إضافة ملا ذكره  (1   ( بطليموس الثاني

 وهكذا، فإن مصر مل تعرم العنصرية منذ القد ، وامتزجت بسمابتها مع مجيع األجناس، 

، والذين بلغوا من الكثرة بد ا جعلهم ينازعون املصريني (  حبر إجية   إ  أن األكثرية كانت لليهود واإريريق القادمني من جزر

، وكذلك ما مت  ـ إجيبتوس ـ (  إجيي  ، وخباصة اإريريق الذين قاموا بتغيه اسم الب د من أرض مصر إىل أرض  يف ب دهم

  و                ، (  أمخيم  بدلًا من  ( بانوبوليس   ، و(  الفيو   بدلًا من  ( إرسنيوي  من تغيه ألمسا  املدن، فمثلًا 

 ( بطلمية   و (  نوكراتيس  ، إضافة إىل (  األمشونني  بدلًا من  ( هرموبوليس   ، و(  أهناسيا  بدلًا من  ( ههاكليوبوليس

، ويوضح عميق بزهنم وجربهم  ؛ مما يبني لك مدى ما كان لإلريريق من ريلبة على سكان مصر األصليني وريهها من املدن

    ة ومتييز؛ فعادت ألهلها وفقدوا ما كانوا عليه من ريلب من املسلمني بني فتحوا مصر
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 كثرة اليهود واإريريق مبصر 

، وأن ذلك  املصريني اليهود و : اليونان و ؛ كانوا ث ثة طوائ  أن سكان مصر قبل استي   الرومان عليها :  (  بتشر  تقول 

ة بشريعتها ، ممتاز ستقرة يف الب دمُ أجنبيةً ، بتى أصبح كل فريق منهم أمةً كان بسبب موجات اهلجرة يف العهد البطلمي

   ( 8  ( ولغتها عن سواها

ـ يوس  ـ ذكر أن عدد اليهود مبصر كان   يقل عن  (  يوسفيوس  ، عندما تعلم أن املؤرخ اليهودي  ولك أن تتخيل ذلك

 تاري  األمة القبطية »] يف كتاهبا  ( بتشر  ؛ وقد تابعته على ذلك   68، باكم مصر عا  (  ف كوس  ، يف عهد  مليون نسمة

، ليعملوا يف معادن مصر  أل  يهودي 11؛ اقتيد ملصر  ، بعد سقو  اهليكل  11:  أنه يف عا   أضافت ، و [ (1/8«  

   [  (1/68 ] املصدر السابق :  ( ، رجا  أن جيدوا عونًا لدى يهود مصر األرينيا  ، باإضافة إىل عدد ريفه تبعهم باألخ 

، أي أن ما يقرب من عشرين  سكان مصر يف ذلك الوقت بسبعة م يني ونص  ، قدر عدد(  يوسفيوس  هذا مع العلم أن 

    باملائة من السكان كانوا يهودًا ومل يكونوا مصريني

، بل منذ دخول اإسكندر (  بتشر  ، ومل يكونوا يرون أنفسهم أمة أجنبية كما تقول  وأما اإريريق فكانوا أكثر عددًا من اليهود

 ،  ؛ وقد كانت السلطة تتعامل معهم أيضًا من هذا املنطلق فسهم أهل الب د وأصحاهبا؛ كانوا يرون أن ملصر

، وريهها من  ، وعضوية اجمللس البلدي الشعيب ؛ من محل للس ح فكانوا يتمتعون جبميع أنوا  احلريات يف ذلك العصر  

    (1   ( احلريات

 أوضا  طبقات اجملتمع املصري 

؛  ، وبتى الفتح اإس مي قد فقدوا بعضًا من امتيازاهتم ق  61ق بعد دخول الرومان إىل مصر وعلى الرريم من أن اإريري

 ،  يليهم اليهود ، و إ  أهنم ظلوا يف وضع أفضل من مجيع السكان

، وكان يتم  ، وكان يسمح هلم با خنرا  يف اجليش أبيانًا ـ أي اإريريق ـ  فكانوا هم أصحاب املناصب واإقطاعات

     لَّ، وريه ذلك من املزايا على العكس من املصريني اخلُ ؤهم من اجلزيةإعفا
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أن املقوقس بني دعا  :  (  يعقوب خنلة  ، يقول  وافُإىل مصاحلة املسلمني على دفع اجلزية أنِ ( املقوقس  ولذا بني دعاهم 

: نعم تكونون  فأجاهبم بقوله؛ ؟!  عبيدًا هلم : سنكون ؛ قالوا له على وجه اإنكار قومه ملصاحلة املسلمني على دفع اجلزية

   (11  ( ، آمنني على أنفسكم وأموالكم وذراريكم ني يف ب دكمطِسلَّعبيدًا مُ

كان يدفع للرو  تسعة  ( املقوقس  ، خاصة أنه من املعلو  أن  رة عليهو  يأن  من دفع اجلزية إ  من مل تكن هناك جزية مقرَّ

 ؛  ، وكان جيبيها من املصريني عشرون مليونًا مليون ـ11ـ   عشر أل  أل  دينار

    ، فقدر مقدار اجلزية اليت فرضها هو عشرة م يني رضي اهلل عنه ( عمرو بن العاص  أما 

؛ خاصة وأن  الفارسي عابد النار ( لكسرى  ، أو  اهلرطوقي ( هلرقل  املسلم، أو تدفع  ( لعمرو  فما الفارق بني أن تدفع 

 ؟  أقل ( لعمرو  عه ما تدف

 ي مصر يِّاهلوية احلقيقية ملسيح

               و( لوفيفر   ، وهي ما يصرح به كل من  وهذا يقودنا إىل احلقيقة املقررة تارخيي ا وختفى على الكثه من املصريني

 ،  ( 11  على أن املسيحية ظلت ريريبة على أهل مصر األصليني( شولتز    و( مشيدت   

    انتشرت بني الغربا  عن األصول املصرية من اليهود واليونان إمنا و

 : ( جاك تاجر  يقول 

 ظل الشعب القبطي بعد انتشار املسيحية على يد الرومان والبيزنطيني يعبد حبرارة آهلته الفرعونية، ويكر  آثار ماضية التليد 

    [ 11ص: «  أقبا  مسلمون و »]  ( اخلارج     كما أنه مل يقبل املسيحية إ  بتحفظ شديد، ألهنا جا ته من

أن بطرس الرسول أتى مصر لتبشه اليهود املتشتتني  :  (  الشماس منسي  يعرم ذلك من بني سطور كتب التاري ، فيذكر 

   (11   ( رقس يف مدينة بابيليون اليت فيها برر رسالته األوىل، فتقابل معه مُ فيها كما هي خدمته

، ولذا أطلق  ، واختصت بإقامتهم فيها رخيي ا أن مدينة بابيليون أقامها اليهود القادمون من مدينة بابل الفارسيةومن املعلو  تا

 امسهم   عليها
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 ،  ( ، وأما إىل طريق أمم ف  يذهبوا خرام بين إسرائيل الضالة فاهلدم األساس إذًّا هو  

( اليت كانت هي لغة اليهود يف اإمرباطورية  اإريريقية يله باليونانية  املبشر باملسيحية يف أرض مصر إجن ( رقسمُ  ولذا كتب 

 ، فيما عرم بالتوراة السبعينية أو الرتمجة السبعينية ، واليت كانت التوراة ترمجت إليها يف وقت سابق الرومانية يف ذلك الوقت

    ، واليت صارت نص ا مقدسًا

، إضافة إىل اليونان وأجناس أخرى  ، بيث كانت بينذاك تعج باليهود ا خلدمتهمن اإسكندرية مقر  ( رقسمُ  ولذا اختذ 

    خمتلفة من مصريني وببش ونوبيني وريههم

؛  يف عهد اإمرباطور ترجان -  111  إىل 111كانت يف الفرتة من  -اليهود بعد أن قمعت ثورهتم  أن:    ( بتشر  وتقول 

 ،  [( 1/91   « تاري  األمة القبطية »]  ( اجًا أفواجًاأصبحوا يعتنقون الديانة املسيحية أفو

يكش  لِم يستنجد املتظاهرون منهم بشارون وبوش؟ إضافة إىل كون البطريرك األول لكنيسة  ( بتشر  فلعل ما ذكرته 

خلوا يف الدين اجلديد ( فقد د اإريريق   وأما اليونان   (16   ( كان يهودي ا بنانيا( أو   أنيانوس   رق  اإسكندرية بعد مُ

متذهب هبا  ، و سع نطاقها، واتَّ ويف عهد البابا أنيانوس جنحت التعاليم املسيحية :   ( منسي  أفواجًا أفواجًا أيضًا، يقول 

أصحاب  هؤ   األكابر و ، و [ 11:  ص]  ( بعض رجال الدولة ، و األعيان األكابر و الكثهون من أرباب املناصب العالية و

    اصب إمنا كانوا إما من اإريريق أو الروماناملن

، ف  جتد ريه  ، أو مديري املدرسة ال هوتية وتتضح الصورة أكثر إذا ما نظرت يف قائمة أمسا  آبا  كنيسة اإسكندرية

اسم هذا الرجل   :  هيف بقِ ( بتشر  ، تقول  مدير املدرسة ال هوتية باإسكندرية ( إكليمنضس  ، فمثلًا  األمسا  اليونانية

  للعلم فإن  ، و (19   ( فيه إشارة إىل وجود بعض الصلة بالعائلة اإمرباطورية ، و ‹ تيطس ف فيوس إكليمنضس ›الشهه هو 

هكذا إذا  ، و قلي اأول مدير ملدرسة ال هوت كان صِ و( بنتيوس     وكذلك أستاذه  هو اسم روماني خال  ( تيطس  

  ، (  أثناثيوس  ، (  ألكسندروس  ، (  أورجيانوس ا األمسا  ذات الصبغة اليونانية  ة مل تظهر إلَّاستعرضت باقي القائم
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 الروماني على استخدا  األمسا  اإريريقية و ، واليهود كانوا قد درجوا يف العصر اهليلينسي و ،     أخل(  دميرتيوس

    إريريقية أيضًا  ختلطة بني املصريني واليونان فكانت أمساؤهم، أما أبنا  الزجيات امل ، بعكس املصريني اخلل  الرومانية

  فيه حرِّ  أمرًا ي111ُيف سنة ( ساويرس   ي مصر أصدر اإمرباطور ينظرًا لغلبة اجلنس اإريريقي واليهودي على مسيح و

شى األباطرة يف ذلك احلني من أن ، بيث كان خي (11   على رعاياه الدخول يف الديانة املسيحية أو اليهودية يف مستقبل األيا 

اإريريق كانوا  ، و ، إذ أن اليهود كانوا دائمي الثورة على الرومان تشجعهم للخروج عليه جتمع هؤ   رابطة الدين اجلديد و

تلك األسباب هي اليت جرَّت على املسيحيني من  ، و سلطاهنم من وجهة نظرهم ينقمون على الرومان ألهنم سلبوهم ملكهم و

، وذلك  نتفا  األسباب  سائر مسيحيي اإمرباطورية و روما وا ضطهاد اليت مل يعانيها مسيحيِّ اليونان الوي ت و ليهود وا

    (13   السابقة يف بقهم

على اضطهاد ( فالهيان   ضوا اإمرباطور ، الذين برَّ كهنتهم هكذا ظلت املسيحية ريريبة على الشعب املصري و و

   (11  ، وخباصة إنكار الكهنة املصريني ملسألة الصلب  ملا بينهم من العدا   «  131- 111  »املسيحيني 

يؤكد ذلك ما وقع من اضطهاد  ، و ، أي من السلطة أو اإريريق أو اليهود   من الف بني فلم يكن يأبه هلملَّوأما املصريون اخلُ

، ورمبا عانت مصر منه  على السلطة يف بلدان عدة بأحنا  اململكة عا  للمسيحيني يف اإمرباطورية ملا كثرت حماو ت اخلروج

؛ ولقد قاسى من  تطلق عليه الكنيسة عصر الشهدا  و ( دقلديانوس  ، وهو ما عرم باضطهاد  بصورة أشد من ريهها

  لَّأن املصريني اخلُ ، ومن املعلو  األرينيا  ضبا  اجليش و ، وكان منهم كبار موظفي و أكابرهم هذا ا ضطهاد علية القو  و

الذي  الفقرا  و لذا فطبقة املسيحيني من العمال و ؛ و ، أو تقلد الوظائ  الرمسية بالدولة كانوا حمرومني من اخلدمة يف اجليش

    ( 18  كان أريلبهم من املصريني مل ميسهم كبه سو 

 كرهون أهل الب د على ترك ديانتهم الغربا  يُ



 

 

238 

     ، بني أعلن اإمرباطور الروماني  الوثنيني على بد سوا    من املسيحيني ولَاملصريني اخلٍُّ ن السو  قد مسأ وبقيقةً

 ، والذي ين  على تأليه املسيح(  قانون اإميان النيقاويـ   لكن طبقًا ل ، و املسيحية ديانة رمسية   611يف عا   ( ثيوديوس

 : 

آهلة  معابد الفراعنة و ، ألن ديانة الفراعنة و يانة أجدادهم مكرهنيو مصر تركوا دمسيحيِّ :   أن( جاك تاجر   يقول 

   [  11ص: «  أقبا  مسلمون و »]  ( الفراعنة كانت تذكرهم مبجد مصر يف خمتل  عهودها

 بولت إىل ، بينما مت ا ستي   على معابدهم و من القرن اخلامس إمنا دخلوا يف املسيحية مكرهني أي أن املصريني بدايةً

،  إن كانوا مسيحيني اليهود فيها أي بق بتى و ليس لليونان و ، و ، تلك املعابد اليت هي ملك للمصريني أديرة كنائس و

 11  ( ، مل يستطع املصريون ت يف املسيحية كفت السلطة عن محايتها ، و ملا زالت عبادة األصنا  و :  (  جاك  بيث يقول 

)   

اإريريق يف  ، بيث كانوا خيتلفون عن اليهود و   برج   فحدث ولَّملسيحيون من املصريني اخلُ، أما ا هذا بالنسبة للوثنيني

،  ، يرشد إىل ذلك جمموعة املخطوطات اليت وجدت بالقرب من جنع محادي مبحافظة قنا يف األناجيل املعرتم هبا املعتقد و

اهلوية  جد مبدينة اإسكندرية ذات األريلبية اليونانية وإذ أهنا مل تو ، يف ذلك د لته ، و اليت تقع يف أقصى جنوب مصر

، أو ريهها من املدن اليت كان يكثر هبا أولئك املسيحيون  ( الفيو  ، أو إرسينوي   ( سوهاج ، أو يف بطليمية   اإريريقية

ألوهية   بالصلب ويضع  فيها سلطان أولئك القائلني ، و إمنا وجدت يف مدينة بعيدة عن السلطة املركزية ، و األريراب

    ، يف بني أن تلك املخطوطات هتزأ من تلك املعتقدات املسيح

 Apocalypse ofبطرس   كش  »ففي بعض مما ورد مبكتبة جنع محادي القبطية عن موت يسو  املسيح يف كتاب 

Peter  »  :أهذا أنت نفسك الذي ؟  وقلت ما هذا الذي أراه يا سيدي يقول الكتاب الذي   بتوي على فقرات مرقومة

؟ وهل هو شخ  آخر  ؟ أو من هذا الشخ  الذي يضحك سعيدًا أعلى الشجرة أنت الذي متسكين بقوة ؟ و يأخذونه

 ؟  الذي خيرقون يداه وقدماه



 

 

239 

 هذا الذي يدقون املسامه يف يديه و ، و : هذا الذي تراه على الشجرة يضحك سعيدًا هو املسيح احلي   يللِخَقال املُ

عندما نظرت  ، و انظر إيل ، لكن انظر إليه و ، يوضع يف العار الذي بقي يف شبهه يه هو جسده املادي الذي هو البديلقدم

    ( ، دعنا نغادر هذا املكان ،   أبد ينظر إلينا : سيدي قلت

، مل  اخلل شرب املرارة و، أباهم الذي  خرآكان شخ     :  يقول « املقالة الثانية ليست األكرب »يف كتاب آخر بعنوان  و

كنت شخ  آخر ريه الذي وضعوا  ، و ، سيمون الذي محل الصليب على كتفه ، كان آخر ، ضربوني بالقصبة يكن أنا

، أضحك  جمدهم الزائ  نسل خطاياهم و ، و كنت أنا مبتهجًا يف األعايل فوق ثروة باكمهم ، و إكليل الشوك على رأسه

    ( جلهلهم

لكن روبه املقدسة هي اليت   ميكن هلا أن  ، و فإن املسيح مات كأي شخ  آخر«  مقالة القيامة »عنوان يف كتاب آخر ب و

إمنا نقش عليها  ، و اإعدا  لعقاب اخلارجني على قانوهنا ة  كما أهنا مل تكن تزين بالصليب الروماني الذي كان ميثل آل متوت

         أما أمسا  الكتب فهي  ، و و ما كان معروفًا لدى املصريني مبفتاح احلياة، وه ما يقولون عنه بالصليب ذي الرأس البيضاوي

ليست يونانية  ، و هذه كما ترى أمسا  مصرية خالصة ، و « إجنيل بمس » ، و « إجنيل حتتمس » ، و « إجنيل املصريني »

    «  مريم » و «يهوذا  » و «ب إجنيل فيلي »، إضافة إىل  كاليت تطالعك يف قوائم أمسا  بطاركة اإسكندرية

 أهنا من الكتابات املزورة( جهو     و( أورجيانوس   اليت اعتربها كل من  ، و أناجيلهم   وفتلك كانت عقائد املصريني اخلُلَّ

أن   : ( بتشر  ، تقول  ( -األريسيُّون  – وهو ما عرم مبذهب أريوس ،   ، ومع ذلك فقد بلغت اآلفاق طيلة القرن الرابع

بدون أدنى معارضة من تلك الكنيسة  ، و اإجنيل الذي كان ينسب للمصريني     نشر بينئذ يف الب د بكل برية

    (11  ( املسيحية

على  ، و ذلك يف بداية القرن اخلامس كما قدمنا آنفا ، و قد مت دفن تلك الكتب بني بدأ اضطهاد أهل ذلك املذهب و

 ( جرجس  ؛ فقد بر  من املصريني فيه األسق   تع هبا أصحاب ذلك املذهب من بريةالرريم من قصر الفرتة اليت مت

    ( 11  وهو باألساس أريوسي املعتقد ( مارجرجس  املعروم باسم 
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قد صُوِّرَ راكبًا على ظهر جواد  ، و الذي قتله الوثنيون لشدته عليهم ، و مبصر ث ث كنائس بامسه ( لألريوسيني  وكان 

بقوته  - صابب قانون اإميان النيقاوي - ( أثناسيوس  ، يف إشارة إىل تغلبه على  كه تنني قد أريمد فيه سيفهوحتت سناب

كذا الكنيسة  ، و املقامة داخل أسوار القلعة الرومانية مبصر القدمية( كنيسة مارجرجس   من هذه الكنائس  ، و مهارته و

  ، فصارت تدعى  تغلب اسم القديس األريوسي املصري على ا سم اليونانيقد  ( و بطليمية املقامة مبصر الوسطى بسوهاج  

   ( 11  إىل يومنا هذا( ا جَرْجِ  

وما أن بدأ اضطهاد املصريني من أصحاب املذهب األريوسي بتى مت ا ستي   على تلك الكنائس من قِبل املسيحيني ذوي 

    األصول اليونانية واليهودية

،  يتقدموا ألهل الب د من املصريني با عتذار عما أصاهبم من ب   على أيدي أجدادهم ليو  الشجاعة وو افهل ميلك مسيحيُّ

 ؟  أ  أن العرق دساس

  نبحث عن أصول أقوا  مضى عليهم ما  ، و قها اإس   نغلق مل  املاضيمَّاليت عَ عمومًا حنن بالسمابة املصرية املعهودة و

    كانوا مصريني أ  إريريق أ  يهود فاجلميع اليو  مصريون، سوا  أ يقرب من ألفي عا 

 كلمة أخهة     ولكن

 ،  ، بيث أن العرب نصفهم مصري إن عودة العرب ملصر هي عودة لنقا  العنصر ملن يبحث عن نقا  العنصر

ر رضي اهلل عنها املصرية هاج ، الذي هو بدوره ابن إبراهيم عليه الس   و إذ أن العرب هم من أبنا  إمساعيل عليه الس  

  اخلالصة

 ،  ؛ لكان اإس   هو أوىل ما يدين به املصريون دان هبا من أجل اجلنسلو كانت العقائد يُ و

    ومٌ رَبِيمٌلَقَدْ جَا َكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ بَرِي ٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِنيَ رَ ُ اهلل عز وجل يقول:  و

 : ( 1مراجع امللحق رقم  
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